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RESUMO 
 
Num contexto de ressignificações de sujeito e sociedade, o consumo é considerado uma forma 
bastante rica de cultura e representação social, sendo tratado aqui como fenômeno cultural e 
simbólico que põe as marcas numa corrida constante em busca dos novos consumidores. As 
marcas precisam ir além de oferecer algo com extrema qualidade: a preocupação é como 
conquistar os clientes de forma única, fidelizá-los a comprar, desejar e amar essa marca, e 
torna-lo um fã. A contemporaneidade apresenta, dessa forma, o crescimento de estratégias de 
atração e fidelização desse novo mercado através de novas vias, as emocionais, onde está 
inserido emotional branding (GOBÉ, 2009), as “marcas sensoriais” (brandsense) 
(LINDSTRON, 2007) ou as “lovemarks” (ROBERTS, 2005). Dentro desse panorama, a Chilli 
Beans apresenta-se alinhada com as demasiadas e grandes transformações sociais que têm 
acontecido nos últimos anos, no centro das discussões da pós-modernidade, e configura o 
objeto do estudo como meio de resposta ao questionamento central que busca compreender de 
que forma as marcas têm desenvolvido a fidelização do consumidor contemporâneo tornando-
o fã. Para tanto, utilizou-se o estudo de caso aliado à pesquisa quanti-qualitativa da marca 
Chilli Beans e suas estratégias. 
 
Palavras-Chave: Consumo. Contemporaneidade. Identidade. Marketing. Chilli Beans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
In a context of reinterpretation of subject and society, consumption is considered a very rich 
form of cultural and social representation being treated here as a cultural symbol and 
phenomenon that puts brands in a constant race for the new consumers. Brands need to go 
beyond offering something with extreme quality: the concern is how to win customers in a 
unique way, keeps them to buy, want and love this brand, and it makes you a fan. The 
contemporary features, thus the growth strategies of attraction and loyalty of this new market 
through new channels, the emotional, which is inserted emotional branding (GOBE, 2009), 
the "sensory brands" (brandsense) (LINDSTRON, 2007) or "lovemarks" (ROBERTS, 2005). 
From that context, Chilli Beans appears aligned with the major social changes that have 
occurred in recent decades, all located in the center of discussions of postmodernity call, and 
configures the object of study as a means of responding to central inquiry that seeks to 
understand how brands have developed loyalty to the contemporaneity consumer developing 
the fan. For this, we used the case study combined quantitative and qualitative research to 
brand Chilli Beans and strategies.  
 
Keywords: Consumption. Contemporaneity. Culture fan. Lovemark. Chilli Beans. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na atual sociedade de consumo e de predomínio da mídia apresentada no século XXI, 

os indivíduos estão constantemente envolvidos no projeto de construção e manutenção de 

uma aparência, ao mesmo tempo particular e socialmente desejável, resultante de uma 

conjuntura onde se tem consciência de discursos, opções de férias ou preferências em termos 

de música, TV, ou roupa, por exemplo, avaliados como indicadores de personalidade e 

individualidade.  

As preocupações contemporâneas ultrapassam a questão da identidade nacional. A 

sociedade pós-moderna apresenta uma profusão de transformações, principalmente no campo 

das relações interpessoais, fazendo com que haja mudanças no comportamento dos sujeitos.  

Neste contexto de ressignificações de sujeito e sociedade, o consumo é considerado 

uma forma bastante rica de cultura e representação social na medida em que, como explica 

Lívia Barbosa (2010), todo e qualquer bem ou serviço é consumido dentro de um determinado 

contexto sociocultural que faz com que a forma como é apropriado simbolicamente seja 

bastante diferenciada, nada é consumido num vácuo cultural.  

Partindo do princípio de que o comportamento de compra reside na interação do bem e 

do consumidor antes e depois do momento de compra (McCRACKEN, 2003) e que para isso 

são levados em consideração os papéis cognitivos e principalmente o afeto, trata-se aqui o 

consumo como fenômeno cultural e simbólico. 

Os consumidores atuais possuem mais acesso à informação, podem comparar marcas e 

seus produtos ou serviços com notoriedade e conhecimento. As marcas precisam ir além de 

oferecer algo com extrema qualidade: isso se tornou essencial para que uma marca queira 

somente existir no meio do mercado atual. Hoje, a preocupação é como conquistar os clientes 

de forma única e como fidelizá-los a comprar e sempre desejar essa marca. 

Como afirma Miller (2007), o consumo pode ser compreendido como um ato de afeto, 

permeado de emoções, cujo objetivo final não é adquirir apenas um objeto, mas expor seus 

sentimentos através dele. Nesse sentido, independentemente de qual marca se fale, a sua 

característica central é que todas comercializam a imagem de um estilo, ou seja, de um 

conjunto de atribuições que se esforça por imprimir ao consumidor individual e ao mundo que 

o rodeia, e com o qual ele se identifica, uma imagem una (BERGAMO, 1998).  

Na contemporaneidade, têm-se observado o crescimento de estratégias de atração e 

fidelização desse novo mercado através de novas vias e estratégias. Termos como “marcas 

emocionais” (emotional branding) (GOBÉ, 2009), “marcas sensoriais” (brandsense) 
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(LINDSTROM, 2007) ou “lovemarks” (ROBERTS, 2005), estão bastante em voga hoje em 

dia, sendo facetas de um mesmo modus operandi que se concentra em aspectos inconscientes 

e não racionais do apelo midiático. Os esforços de branding tornam-se cada vez mais 

exigentes ao proporcionarem experiências únicas dos consumidores com as marcas, sendo o 

marketing das empresas responsáveis pelo desenvolvimento de uma sintonia no processo de 

alcançar seu objetivo maior: o coração do consumidor.  

Dentro desse panorama, a Chilli Beans apresenta-se alinhada com as demasiadas e 

grandes transformações sociais que têm acontecido nos últimos anos, no centro das discussões 

da pós-modernidade, que abriga um sujeito fragmentado, carregado de incertezas quanto às 

garantias que envolvem seu futuro (FORTES, 2009). Sujeito esse que se caracteriza, 

sobretudo, pela supervalorização da individualidade e do ecletismo que envolve o sujeito pós-

moderno – que aparece em campanhas onde esses elementos são desenvolvidos em cima do 

conjunto de peças que trazem uma variedade de personagens, literal ou simbolicamente 

representados, cada qual marcado por características próprias, e até mesmo no 

posicionamento e no marketing da empresa. 

Os diferenciais da marca Chilli Beans são claramente o foco em tecnologia e inovação 

e o contato que esta estabelece com o seu público-alvo. A empresa busca revolucionar a ideia 

de que óculos escuros não são só para se proteger do sol, mas sim, acessórios para compor e 

combinar com a personalidade e estilo dos clientes, por isso, estão sempre inovando os 

modelos e os personalizando cada vez mais. 

As marcas engajadas, como a Chilli Beans, podem transcender o limite racional 

devido à profunda ligação emocional que desenvolvem com seus consumidores e a partir do 

momento em que atingem esse nível passam a possuir fãs e não somente clientes. “Os seres 

humanos são movidos pela emoção, não pela razão.” (ROBERTS, 2005, p. 42).  

A partir deste panorama de impacto na forma como as empresas estão se relacionando 

com seus consumidores, observando que a identidade pós-moderna tem sido influenciada pela 

publicidade e o marketing e, concomitantemente, baseando-se nos estudo de caso e pesquisa 

quanti-qualitativa da marca Chilli Beans, tem-se como problema de pesquisa a seguinte 

formulação: de que forma as marcas têm desenvolvido a fidelização do consumidor 

contemporâneo tornando-o fã? 

 Para tanto, os objetivos específicos são: a) explicitar os conceitos de lovemarks, 

cultura de fã, identidade, consumo e contemporaneidade; b) avaliar o posicionamento e as 

estratégias da marca Chilli Beans em pesquisa em locu na franquia local; c) realizar uma 

análise comparativa entre o perfil dos colaboradores e consumidores da marca Chilli Beans. 
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Dentro desses parâmetros, o presente estudo estruturou-se em cinco capítulos. O 

capítulo inicial traz os conceitos e características do consumo e da contemporaneidade, 

destacando o marco histórico e cultural do período, o crescente consumismo do novo século e 

a questão do simbólico num mundo consumista e sensível. Em seguida, no capítulo dois, é 

apresentada uma construção teórica do sujeito consumidor a partir da abordagem da 

pluralidade, sujeito e identidade do indivíduo entre papéis, status e representações, da 

caracterização do consumidor contemporâneo e da relação entre a subjetividade 

contemporânea na construção da figura do fã. 

Após dois capítulos introdutórios de teorias mais voltadas para a antropologia e as 

ciências sociais, o terceiro capítulo configura um espaço para a discussão, mais voltada para o 

marketing e a publicidade, das estratégias atualmente utilizadas em busca do consumidor 

contemporâneo, expondo como é realizada a construção de marca e atração de consumidores 

no século XXI, definindo os conceitos de marca, posicionamento, branding, lovemarks e 

marketing de experiência. 

Com as propriedades do marketing e da publicidade já definidas no capítulo anterior, o 

quarto capítulo cria um micro-pólo com as estratégias e o toque da pimenta, apresentando o 

histórico da Chilli Beans e as características da franquia Mossoró West Shopping, com foco na 

marca, produto, preço, praça e promoção. Em seguida, no quinto capítulo, apresenta-se a parte 

empírica da pesquisa, com a exposição da metodologia utilizada e a análise dos resultados da 

etapa quanti-qualitativa na composição do perfil dos consumidores e colaboradores da marca, 

assim como informações principais quanto às estratégias da Chilli Beans. 
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1. CONSUMO E CONTEMPORANEIDADE 

1.1. Contemporaneidade: Marco histórico e cultural de um período complexo e 
inacabado 

 

O atual estágio do capitalismo vem recebendo inúmeras denominações que objetivam 

conceituá-lo a partir das suas diferenças com o período anterior: capitalismo pós-moderno, 

pós-fordista, pós-industrial, cognitivo, cultural, do conhecimento, em rede, do imaterial. 

O ponto de contato entre estas denominações é que todas partem da diferenciação 

entre capitalismo industrial, centrado no consumo de massa e sobre a valorização do capital 

fixo material, e o atual, baseado na valorização do capital imaterial, qualificado também como 

capital humano, do conhecimento ou da inteligência coletiva, mediado pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação, e o consumo mais personalizado. 

Historicamente, a contemporaneidade ou Idade Contemporânea configura o espaço de 

tempo que se inicia com a Revolução Francesa e se estende até os dias atuais. A partir desta 

delimitação, para o presente estudo, consideraremos, também, os aspectos referentes às 

denominações desse espaço de tempo, como o pós-modernismo e a modernidade tardia. 

Partindo desse pressuposto, para compreender as mudanças sócio-comunicacionais do 

estágio de tempo atual e seus desdobramentos, torna-se necessário, inicialmente, observar a 

própria condição da sociedade e da cultura contemporânea de perto. 

Nesta era da informação, os indivíduos tiveram o acesso aos mais variados conteúdos 

totalmente potencializados. Os núcleos, os agrupamentos, as culturas, as crenças são mais do 

que nunca formadores de identidade, e o homem está inserido em vários deles, agindo como 

camaleão para se adaptar a cada face, como uma questão de sobrevivência. 

Segundo Hall (2005), a sociedade contemporânea não possui uma identidade fixa, pelo 

contrário, ela é complexa e variada, baseada nas evoluções sociais que presencia. Nesse 

contexto, a fragmentação contemporânea, presente na maioria dos discursos de autores da 

área, resultante das configurações consequentes da globalização, exprime uma nova noção de 

cultura e identidade, assim como de indivíduo e sociedade. O sujeito de modernidade tardia, 

pós-moderno ou contemporâneo, dentre outras tantas designações, carregado de novos 

interesses, necessidades e comportamentos, põe os estudos do consumo e do consumismo na 

relação com a comunicação e a publicidade em uma nova e vasta esfera de questionamentos, 

pesquisas, e aprofundamentos acadêmicos. 

Tratando-se de comunicação e da presença da mídia, Jenkins (2008) defende que 

contradições, confusões e múltiplos pontos de vista são esperados num momento de transição, 
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em que um paradigma midiático está morrendo e outro está nascendo. Nenhum de nós sabe 

realmente como viver nesta época de convergência das mídias, inteligência coletiva e cultura 

participativa. 

Na caracterização deste período e desta sociedade, Levi-Strauss (1966, p. 233-234) 

afirma que as sociedades ocidentais são “sociedades quentes”, cujo significado cultural passa 

constantemente por mudanças sistemáticas. Em contraposição a virtualmente todo precedente 

etnográfico, os membros de tal sociedade vivem num mundo deliberada e continuamente em 

transformação (MCCRACKEN, 2003).  

Consumir torna-se, sob o ponto de vista antropológico, uma verdadeira prática ritual 

que representa a organização social e o universo simbólico dessas sociedades, pois, conforme 

Jean Baudrillard (2005), o consumo é um modo ativo de relação, um modo de atividade 

sistemática e de resposta global em que se funda todo o nosso sistema cultural.  

Jameson (1997) vê, o que chama de pós-modernismo, como um conjunto de novos 

estilos emergentes na arquitetura, pintura, literatura, filme e teoria acadêmica, e, ao mesmo 

tempo, uma nova forma de consciência emergente, com características particulares. Sobre 

esse aspecto, Harvey (2004) acrescenta que a estética relativamente estável do modernismo 

fordista cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma estética 

pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação 

de formas culturais.  

Já o filósofo francês Gilles Lipovetsky classifica que a sociedade vive atualmente na 

hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2000). O termo em questão refere-se à exacerbação das 

características consumistas da modernidade. A era hipermoderna tem como foco o presente, o 

agora. Dentro dessa característica, destaca-se a forma ativa como se desenvolvem produção e 

a comunicação contemporânea. 

A produção tem seus meios, antes máquinas fabris, agora substituídas por técnicas e 

procedimentos de comunicação e informação. Neste momento, o conhecimento que resulta de 

uma atividade coletiva configura a força produtiva. A comunicação se torna, assim, o 

elemento central que estabelece as relações de produção.  

Conforme Muniz (2005) pode-se afirmar que a sociedade contemporânea se 

movimenta objetivamente sob duas ordens: a da produção – sociedade de produção -, em que 

se planejam as estratégias econômicas e políticas, e a do consumo – a da sociedade de 

consumo -, em que se manifesta a manipulação dos signos. 
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O que é produzido não são apenas bens materiais, mas relações sociais e formas de 

vida concretas que manipulam cada vez mais símbolos e imagens. Uma cooperação flexível 

em que os lugares de produção e consumo alimentam um ao outro.  

Para Maffesoli (2005), a religação social pós-moderna tem como ordem a “Ética da 

estética”, moral relativa e efêmera. Conforme o autor, a estética torna-se um valor coletivo e 

passa a ser interpretada como único código de regras em um dado grupo de interesse. Ela 

proporciona uma conjunção, e administra o desejo de estar-junto movido pelo vitalismo, 

sentimento que legitima o senso comum. O compartilhamento de experiências produz valores 

que valem como vetores de criação que englobam a vida social em todas as suas modalidades. 

Rifkin (2000) trata sobre o tema quando define o atual estágio como capitalismo 

cultural onde se compra e se vende experiências. E este capital se faz nas relações em redes 

sociais, tecnológicas ou não, que implicam sempre alguma colaboração, um trabalho que gera 

conteúdo e ligações. 

Há, atualmente, uma superprodução de produtos e serviços de todos para todos em que 

não se sabe bem, ou mesmo não há importância sobre quem produziu; não existe uma 

“nacionalidade” dos bens, “é mais importante a velocidade com que se percorre o mundo do 

que as posições geográficas a partir das quais se está agindo” (CANCLINI, 2010, p. 32).  

De forma geral, a identidade da sociedade contemporânea está diretamente ligada ao 

processo de globalização. A modernidade, como consequência das revoluções industrial e de 

consumo, trouxe uma complexidade para a identidade e concomitantemente para a 

sociabilidade desse sujeito moderno. Atrelando, assim, a forma de consumir bens e 

significados ao seu meio sociocultural.  

O que se observa, dentro de algumas abordagens de autores em períodos históricos 

distintos, é a confirmação de que cada sujeito consome a partir de fatores externos e seus 

signos com o intuito de se assemelhar e diferenciar dentro de grupos e sociedades.  

1.2. Protagonista do novo século: O consumo como criador e reprodutor 
 

Pode-se considerar que o consumo, basicamente, faz parte do projeto do suprimento de 

necessidades. O ato de consumir sempre estará presente na rotina do homem como força 

motriz para sua sobrevivência e desenvolvimento. Pode-se afirmar, entretanto, que o consumo 

não diz respeito apenas à necessidade instintiva e de sobrevivência, nem, tampouco, aspecto 

exclusivo da economia. Esses fatores fazem parte de um ambiente complexo resultante das 
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relações entre sujeito e sociedade, onde a racionalidade, a comunicação, o processo histórico, 

a economia e os signos se desdobram numa cultura consumista.  

Na dinâmica das sociedades contemporâneas o consumo é um dos processos centrais, 

podendo ser considerado como um ponto de confluência entre a vida cotidiana, a cultura, a 

ordem político-econômica e o campo midiático, tecendo uma relação de retroalimentação com 

estas dimensões.  

Em uma perspectiva histórica, de acordo com Lipovetsky (2007), a expressão 

“sociedade de consumo” aparece nos anos 20, populariza-se nos anos 50 e 60 e continua até 

nossos dias, e, segundo Bauman (2008, p. 19-20), o que define esta sociedade de 

consumidores atualmente é a reconstrução das relações humanas à semelhança das relações 

mercantis, de maneira a construir uma sociedade que “interpela” seus membros na condição 

de consumidores e que não conhece exceções para isso.  

Quando se trata do consumo como ponto chave da sociedade, Hannah Arendt (2005) 

afirma que as horas vagas do “animal labours” jamais são gastas em outra coisa senão em 

consumo; e, quanto maior é o tempo de que ele dispõe mais ávidos e insaciáveis são os seus 

apetites. Bauman (2008) complementa o argumento de Arendt ao inferir que o consumo é 

uma condição e um aspecto, permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos; 

um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com 

todos os outros organismos vivos.  

Nessa visão, concebe-se o consumo como fator biológico, afirmado por Bauman 

(2008), como característica vital e permanente no indivíduo; acontecimento presente desde os 

primórdios do homem como, por exemplo, sair à caça, praticar escambo de mercadorias, até a 

venda e compra de produtos a partir da utilização de capital.  

Quanto ao boom dos desdobramentos e configurações do consumo, Campbell (2001) 

advoga em defesa de que paralelamente à Revolução Industrial houve uma Revolução do 

Consumo que é negligenciada pelos pesquisadores. Ou seja, ele compreende que a Revolução 

Industrial constituiu uma dramática transformação, pois houve um concomitante 

desenvolvimento e ampliação do consumo. Contudo, essa nova propensão ao consumo teve 

origem numa mudança de valores e atitudes, uma mudança que não se restringiu ao 

significado econômico do comportamento do consumidor. Essas mudanças que constituiriam 

uma revolução do consumo foram provenientes da expansão das atividades das horas vagas. 

Surgiram novas atividades como a leitura de romances e houve a ascensão da moda e do amor 

romântico. 



20 
 

A cultura emergente desta sociedade em constante transformação, sobretudo de gostos 

e necessidades, pôs o consumo em destaque nos seus mais variados sentidos e significados. 

Observa-se a construção de uma cultura do consumo, nas relações entre produções e gostos, 

potencializadas por um período de grande concorrência, como explana Bourdieu: 

 
Em matéria de bens culturais – e, sem dúvida, alhures – o ajuste entre a oferta e a 
demanda não é o simples efeito da imposição que a produção exerce sobre o 
consumo, nem o efeito de uma busca consciente mediante a qual ela antecipa as 
necessidades dos consumidores, mas o resultado da orquestração objetiva de duas 
lógicas relativamente independentes, ou seja, a dos campos de produção e a do 
campo do consumo: a homologia, mais ou menos perfeita, entre os campos da 
produção especializados em que se elaboram os produtos e os campos (das classes 
sociais ou da classe dominante) em que se determinam os gostos, faz com que os 
produtos elaborados nas lutas de concorrência – travadas no espaço de cada um dos 
campos de produção e que estão na origem da incessante mudança desses produtos – 
encontrem, sem terem necessidade de procurá-la propositalmente, a demanda que se 
elabora nas relações, objetiva ou subjetivamente, antagonistas que as diferentes 
classes e frações de classe mantêm a propósito dos bens de consumo materiais ou 
culturais ou, mais exatamente, nas lutas de concorrência que os opõem a propósito 
desses bens e que estão na origem da mudança de gostos. (BOURDIEU, 2007, p. 
215-216) 

 

A teoria da cultura do consumo é organizada com base em uma série de questões 

teóricas atinentes ao relacionamento entre a identidade individual e coletiva dos 

consumidores. A partir de Arnould e Thompson (2005) infere-se que a cultura criada e 

corporificada no mundo vivido dos consumidores, os processos e estruturas das experiências 

vivenciadas, a natureza e o dinamismo das categorias sociológicas por meio das quais essa 

dinâmica da cultura do consumo é influenciada são as principais questões pertinentes a esta 

teoria. 

 A contemporaneidade apresenta, pois, toda a complexidade envolvida na construção 

do indivíduo, e o consumo configura-se como principal agente neste processo. Esse consumo, 

como observou McCracken (2003), é agora menos frequentemente definido como uma 

pequena fatia da realidade do indivíduo e mais frequentemente como um conjunto de 

fenômenos diversos, sistemáticos, abrangentes e plenamente culturais. 

Uma grande variedade de significados passou a ser somado aos bens de consumo. 

Observa-se que o consumo passa a ser tratado pela relação direta com as mudanças sociais, o 

surgimento de novos “estilos de vida de consumo”, caracterizando-se pela permanente 

transformação do Ocidente. Para tanto, o mercado acabou inserindo novas estratégias de 

marketing com o objetivo de agregar valor ao produto utilizando-se da cultura, da estética e 

de outras fontes para direcionar a venda para os novos consumidores.  
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Como diz Bauman (2007), aos consumidores lhes move a necessidade de converter-se 

eles mesmos em produtos – reconstruir-se a si mesmos para ser produtos atrativos. Forçados a 

encontrar um nicho no mercado para os valores que possuem ou esperam desenvolver, devem 

seguir com atenção as oscilações de oferta e demanda e não perder o pé nas tendências dos 

mercados, uma tarefa nada invejável e que em geral é esgotadora, dada a conhecida 

volatilidade desse mercado (BAUMAN, 2007). 

No processo de racionalização da ordem social por meio da economia e da tecnologia, 

o indivíduo se desumaniza, e o seu produto (os bens produzidos pelo trabalho físico) adquire 

características humanas, psicológicas, e induz o homem a sua compra como forma de 

reumanizar-se por meio de bens adquiridos. Como afirma Brandini (2003), surgem então 

novos padrões de consumo, e a moda torna-se ícone deles por intermédio das marcas como 

diferenciais de status. 

Com uma visão de pouca empatia com o consumo atual, Bauman (2008) infere que na 

hierarquia de valores reconhecidos, a síndrome consumista degradou a duração e elevou a 

efemeridade. Para o autor, a síndrome ergue o valor da novidade acima do valor da 

permanência. Reduziu drasticamente o espaço de tempo que separa não apenas a vontade de 

sua realização, mas o momento de nascimento da vontade do momento de sua morte, assim 

como a percepção da utilidade e vantagem das posses de sua compreensão como inúteis e 

precisando de rejeição. 

A atual sociedade de consumo apresenta uma dependência do objeto, uma ligação 

resultante da subjetividade característica do período. Os bens passaram a ser cada vez mais 

efêmeros, consequentemente houve uma produção de novos bens e criação de novas 

necessidades. O objeto passou, então, a não ser mais vendido apenas como algo material, mas 

com o significado a ele agregado e que muda de acordo com o indivíduo. 

O consumo pode ser visto como um conjunto de relações entre o mercado e a mídia, 

que podemos chamar de “sociedade de produtores”, o bem e o consumidor. Canclini (2010) 

sugere que as várias e constantes necessidades resultantes dessas relações são sujeitadas a 

partir das frequentes mudanças tecnológicas, da extensiva e intensa comunicação entre os 

sujeitos, do design dos objetos que acabaram por desestabilizar a identidade do sujeito antes 

acostumado a se apoiarem em bens exclusivos e sem tanta rotatividade, ou seja totalmente 

atrelado ao viver social atual.  

McCracken (2003) esclarece de forma mais detalhada este processo de consumo, 

desde o produtor até o consumidor e as transferências de significados. O primeiro passo é 

dado pela empresa (e o departamento de marketing) juntamente com a agência de publicidade, 
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que terá como objetivo agregar significados contidos no mundo cultural à sua comunicação 

(seja o anúncio online, outdoor, comercial televisivo ou no YouTube e etc) para divulgação do 

bem de consumo especificado. Ao chegar ao mercado o bem de consumo deverá ser 

decodificado pelo espectador. O espectador será responsável pela autoria final do significado 

do bem: 
A propaganda é um tipo de canal através do qual o significado está constantemente 
fluindo, em seu movimento do mundo culturalmente constituído para os bens de 
consumo. Através do anúncio, bem antigos e novos estão constantemente 
destituindo-se de velhos significados e assimilando outros. Como participantes 
ativos neste processo, somos mantidos informados do atual estado e estoque de 
significado cultural presentes nos bens de consumo. Nesta medida, a propaganda 
funciona para nós como léxico dos significados culturais correntes (MCCRACKEN, 
2003, p. 109). 

 

Canclini (2010) afirma que o significado desses bens está atrelado ao mundo social. O 

autor segue em uma corrente de pensamento sobre o consumo em que afirma que o ato de 

consumir está diretamente ligado ao ato de pensar e principalmente que não há o manipulador 

e o manipulado, o que há, no máximo, é uma tentativa de manipulação da escolha do 

consumidor. O que acontece é uma interação entre mercadoria e consumidor no âmbito 

racional e simbólico: 
O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 
apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos 
pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercícios de gostos, 
caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes 
individuais. (CANCLINI, 2010, p. 77; grifo meu)  

 
Na perspectiva deste autor, o consumo é um “espaço de interação, no qual produtores e 

emissores não só devem seduzir os destinatários, mas também justificar-se racionalmente”, 

caracterizado por regras móveis, onde “consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo 

que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo” (CANCLINI, 2010, p. 79). Assim, consumo se 

torna vetor de inclusão social, mas não de uma inclusão massificadora e neutralizante conforme 

considerava Baudrillard; a inclusão pretendida por Canclini define-se em cidadania, em voz ativa 

diante das trocas culturais. 

Consumir é, portanto, tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por 

isso, além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, 

para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, “as mercadorias servem 

para pensar” (CANCLINI, 2010, p. 65). Além disso, é o sistema que classifica bens e 

identidades, coisas e pessoas, diferenças e semelhanças na vida social contemporânea. Por 

isso podemos dizer que os produtos e serviços falam entre si, falam conosco e falam sobre nós 

(ROCHA, 2006, p.31). 
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Dessa forma, o consumo serve até para organizar as sociedades politicamente. “O 

consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos 

socialmente regulados” (CANCLINI, 2010, p. 65). Os ritos de pertencimento dentro de uma 

sociedade acabam por caracterizá-la e ordená-la, traz uma identidade e esta identidade está 

diretamente ligada ao consumo coletivo do grupo. 

1.3. O simbólico no mundo contemporâneo: O consumo de imagens 
 

Como parte de uma sociedade cujas características principais são a efemeridade, 

subjetividade, individualismo e a fragmentação, os indivíduos contemporâneos podem ser 

qualquer um, ou seja, muda-se rapidamente de estilo e gosto, há uma transitoriedade com 

quem queremos parecer hoje pela manhã e em quem nos inspiramos para nos vestir à noite, 

além de haver influência da mídia, das cargas emocionais por trás da influência do grupo no 

qual se está inserido e até do próprio humor, como explana Lipovetsky:  

 
Criando modelos que concretizam emoções, traços de personalidade e de caráter. 
Desde então, segundo o traje, a mulher pode parecer melancólica, desenvolta, 
sofisticada, severa, insolente, ingênua, fantasista, romântica, alegre, jovem, 
divertida, esportiva (LIPOVETSKY, 1997, p. 96). 

 

Pierre Bourdieu (1983) associa o consumo ao gosto como um desenvolvimento 

complexo adquirido ao longo da vida e imposto pela classe ou grupo que se pertence, não 

sendo apenas um resultado individual. É, portanto, uma disposição do habitus, reunindo os 

que possuem o mesmo estilo de vida e excluindo os que não o possui:  
O gosto, propensão e aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de uma 
determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e classificadoras, é a 
fórmula generativa que está no princípio do estilo de vida (BOURDIEU, 1983, p.2).  

 

Para Rocha & Rocha (2007), o consumo é um sistema de significação e a principal 

necessidade que supre é a simbólica. Os autores acreditam que o consumo permite um 

exercício de classificação do mundo a partir de si mesmo, e como é próprio dos códigos, pode 

ser inclusivo: de um lado, inclusivo de novos produtos e serviços que a ele se agregam e são 

articulados aos demais; e de outro, inclusivo de identidades e relações sociais que são 

definidas, em larga medida, a partir dele (ROCHA & ROCHA, 2007, p. 75). 

Pode-se considerar que os bens constituem uma oportunidade de dar matéria a uma 

cultura. Como qualquer outra espécie de cultura material, os bens permitem que os indivíduos 
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discriminem visualmente entre categorias culturalmente especificadas, codificando essas 

categorias sob a forma de um conjunto de distinções materiais.  

Para Baudrillard (2005), o consumo é uma atividade sistemática de manipulação de 

significados, com uma ênfase maior na expressividade e não em seus aspectos funcionais, isto 

é, a mercadoria é o próprio significado. Nesse sentido, a circulação, a compra, a venda, a 

apropriação de bens e de objetos/signos diferenciados constituem hodiernamente a nossa 

linguagem e o nosso código, através dos quais a sociedade se comunica. Seria, dessa forma, a 

estrutura de consumo a sua língua, em relação à qual, as necessidades e os prazeres 

individuais não passam de efeitos de palavra. 

As categorias de pessoas divididas em parcelas de idade, sexo, classe e ocupação 

podem ser representadas num conjunto de distinções materiais por meio de bens. As 

categorias de espaço, tempo e ocasião podem, também, ser refletidas nesse meio de 

comunicação. Os bens ajudam a dar substância à ordem da cultura. 

Muñoz e Martí (2008, p. 111-113) associam exatamente esse tipo de consumo à época 

atual ao afirmar que hoje em dia: 
Una persona, en un mercado en el que la oferta es amplia, consume un determinado 
tipo de producto en relación a la propia construcción de su identidad personal o de 
su estilo de vida (persona sana, deportista, ecologista) y no simplemente desde una 
perspectiva biológico-funcional (ingestión de hidratos de carbono, proteínas etc., 
necesarias para la supervivencia de nuestro organismo)”, o que caracteriza seu ato 
como de “consumo simbólico”, justificando o fato de que “actualmente, los 
consumidores compran marcas en lugar de productos, provocando una revolución en 
los contenidos de la comunicación publicitária (MUÑOZ; MARTÍ, 2008, p. 111-
113). 

 
Campbell (2006) entende o consumo como maneira de encontrar uma resposta ao 

postulado ‘crise de identidade’, e não como atividade que serve somente para intensificar essa 

crise. Sob esse enfoque, o consumo seria caracterizado não como ato de “ter”, mas de “ser”, e 

as pessoas que consomem não como vítimas de um egoísmo materialista e de compra, mas em 

busca de significado para a sua vida, propiciado pelo conhecimento de si mesmas. 

Nesse ambiente de intensa globalização com interação funcional de atividades 

econômicas e culturais dispersas, a internacionalização foi uma abertura das fronteiras 

geográficas de cada sociedade para incorporar bens materiais e simbólicos das outras. Os bens 

e serviços são gerados por um sistema com muitos centros, no qual é mais importante a 

velocidade com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a partir das quais se 

está agindo (CANCLINI, 2010, p. 32). 

É através desta polivalência de valores e necessidades resultante da globalização, das 

possibilidades das compras e das identidades que o consumo, apresenta suas novas faces. Para 
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Mary Douglas e Baron Isherwood (2006), as compras se devem a uma demonstração dos 

valores sociais e morais aos quais estamos inseridos e dos quais partilhamos culturalmente, ou 

desejamos partilhar. Sendo esse um dos fatores que impulsionam as compras desses 

consumidores.  

O que se observa é que o consumo nunca é dos objetos, dos produtos, das marcas, mas 

a relação entre indivíduos que passa a ser representada pela dinâmica de consumo que 

“mitifica” produtos e “ritualiza” relações de poder e hierarquias sociais. 

Aparece aqui, então, uma nova razão social, a “razão sensível”, o “racio-vitalismo” 

(MAFFESOLI, 2001), a natureza emocional dos laços sociais. A sociabilidade nasce através 

dos sentidos, do hedonismo, do desfrute do tempo, da ética relativa e da estética, da projeção 

orgânica do indivíduo sobre seu entorno como uma instância evolutiva de escolha e 

comunicação. 

Esse universo simbólico configura em sua dinâmica o que constitui, em termos 

semióticos, as linguagens e seus processos de significação de produção de sentido, o que 

evidencia a importância da investigação antropológica para interpretação das culturas e 

sujeitos, já que esses carregam as características e os signos de cada época. 

O que fica evidente é a existência cada vez mais intensa de uma rede produtiva gesta a 

partir de instâncias eminentemente simbólicas. As materialidades da contemporânea cultura 

do consumo provêm mais diretamente das imagens do que, ao contrário, as imagens 

proveriam das materialidades: “Consumir, hoje, é consumir cultura midiaticamente mediada, 

digitalmente interligada, imaginariamente compartilhada, imageticamente realizada” 

(ROCHA, 2009, p. 269). 

Assim, tanto os sentimentos, a cultura, as necessidades como o saber e todas as forças 

próprias do homem estão integradas como mercadoria na ordem de produção e se 

materializam em forças produtivas para serem vendidas. Hoje em dia todos os projetos, os 

desejos, as exigências, as paixões e todas as relações abstratizam-se e materializam-se em 

signos e em objetos para serem compradas e consumidas. 
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2. O SUJEITO CONSUMIDOR 

2.1. Pluralidade, sujeito e identidade: O indivíduo entre papéis, status e representações  
 

O consumo conecta-se com a comunicação a partir da posição que ela assumiu como 

lugar de ligação entre os polos da emissão e da recepção na dinâmica existente entre 

enunciador, enunciatário e receptor. Além disso, questões como construção da verdade, 

estereótipo, manipulação, simulacro, imaginário, cultura, identidade, cotidiano, subjetividade, 

consciência social e estética, entre outras, configuram o ponto central de discussão e reflexão 

para os estudos e a prática do campo da comunicação e do consumo, espaço de convergência 

dessas questões, característica da contemporaneidade. 

Considerando, portanto, que as transformações em um cenário comunicacional mais 

amplo são, sobretudo, uma mudança na própria circunstância social e da racionalidade de uma 

época, compreender o panorama das mudanças sociais presentes em nosso tempo é 

fundamental para situarmos uma nova imagem do sujeito contemporâneo. 

Na contemporaneidade, a potencialização da globalização alterou as noções de tempo 

e de espaço, alterando o sistema social e as estruturas fixas e possibilitando o surgimento de 

uma pluralização dos centros de exercício do poder. Desde a década de 1980, desenvolve-se 

um processo de construção de uma cultura em nível global. Não apenas a cultura de massa, já 

desenvolvida e consolidada desde meados do século XX, mas um verdadeiro sistema-mundo 

cultural que acompanha o sistema-mundo político-econômico resultante da globalização. 

Nessa moderna sociedade industrial, a identidade sociocultural de um indivíduo torna-

se muitas vezes, conforme o antropólogo Massimo Cannevacci (1999), “poliidentidade”. O 

autor defende a ideia de que somos, hoje, “multivíduos”, dada a pluralidade de grupos aos 

quais pertencemos e os traços culturais pluriidentitários que absorvemos. 

Dentre outros aspectos, essa abordagem “multi” e “poli” vale-se do fato de que quando 

se trata de vertentes da identidade, podemos citar a identidade social, cultural, política, e 

muitas outras. As várias acepções da palavra identidade mostram possibilidades de incursões 

sobre vários campos do saber, pois ao mesmo tempo em que a identidade é biológica, ela é 

também social e antropológica, considerando que o ser biológico vive dentro de um jogo de 

relações com o meio e vice-versa.  

Para compreender como se dá a construção da identidade é fundamental saber a 

diferença entre os papéis do indivíduo dentro da sociedade e suas identidades. Castells (1999) 

explica objetivamente seus significados: os papéis de um indivíduo na sociedade estão ligados 
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às funções do mesmo, como ser pai, advogado, fumante, jogador de futebol; todas essas 

funções estão presentes ao mesmo tempo em um único indivíduo. A identidade é, portanto, 

alimentada por predicados fornecidos pelo próprio sujeito a si mesmo, gerando um sistema de 

individualização. Isto é, os papéis do indivíduo são atribuições que ele efetua, enquanto 

identidade são significados que ele deseja transmitir sobre si mesmo. 

O questionamento em destaque, na verdade, relaciona-se a para quê, por quem como, e 

a partir de quê isso acontece. A composição e estruturação de identidades resultam do 

conjunto de matérias-primas fornecido pela história, geografia, biologia, instituições 

produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de 

poder e revelações de cunho religioso. Apesar disso, esses materiais são processados pelos 

indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em função de 

tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua 

visão de tempo/espaço (CASTELLS, 1999). 

Seguindo esse raciocínio, para apenas um indivíduo ou mesmo para o ator coletivo, 

podem existir múltiplas identidades. Mas todos os fatores ganham ressignificações quando se 

trata de tendências e concepções culturais do meio social, cultural, econômico etc. em que 

está inserido, principalmente em relação ao tempo/espaço, qualquer mudança em um desses 

fatores pode transformar completamente seus significados para o sujeito.  

Castells (1999) trata também de três tipos de processos que se apresentam como 

influenciadores na construção da identidade: a legitimadora, a de resistência e a de projeto. A 

primeira, segundo o autor, origina a sociedade civil, que tem como vigência uma estruturação 

da sociedade; é nesse processo que se formam sindicatos, partidos e cooperativas que se ligam 

ao poder do Estado, como forma de relacionamento desses grupos representados com o poder 

público/político. A segunda, a de resistência, objetiva a formação de comunidades, e tais são 

responsáveis por uma luta/resistência coletiva perante uma opressão por considerar uma 

disputa mais forte quando se age coletivamente. A terceira, a identidade de projeto, constitui 

na produção do sujeito. Esse sujeito se projeta com o objetivo de ter uma vida diferenciada a 

partir de uma negociação forçada com as opções de estilo de vida que lhes são oferecidas. 

Neste caso, a formação da identidade consiste em um projeto de uma vida diferente, talvez 

com base em uma identidade oprimida, porém expandindo-se no sentido da transformação da 

sociedade como prolongamento desse projeto de identidade (CASTELLS, 1999). 

O autor afirma que o sujeito está sempre em busca de expressar uma identidade que 

ainda está oculta, que não foi despertada, a qual será acordada a partir das transformações que 

acontecem na sociedade e ela irá refletir diretamente em sua construção e expansão. 
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Durante todo o processo de evolução da sociedade facilmente destacam-se suas 

características em vários âmbitos, e essas características tendem a ficar mais complexas, 

principalmente quando se aborda a questão da identidade de um sujeito e/ou os grupos em que 

estão inseridos. Hoje, o mal do século é conhecido como “crise de identidade” (HALL, 2005) 

motivada pela complexidade do homem pós-moderno por causa de suas interações locais e 

globais e também do uso de novas tecnologias como mediadores dessas novas formas de 

interações. 

A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 

de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social (HALL, 2005, p. 7). 

Hall (2005) destacou três tipos de identidades: a do sujeito do iluminismo, a do sujeito 

sociológico e a do sujeito pós-moderno. O primeiro refere-se a uma sociedade que se baseia 

em indivíduos sólidos e centrados. Nessa visão o sujeito é visto como contínuo, o mesmo 

desde o seu nascimento até sua morte, com uma identidade imutável. O sujeito sociológico é 

formado a partir de apropriação e reformulação de significados obtidos através de seu contato 

com o meio. Dessa forma, o sujeito tenta estabilizar sua identidade a partir do seu eu (interior) 

e do meio (exterior) tentando evitar conflitos, até mesmo para ser unificado ao meio. O que 

diferencia o sujeito do iluminismo do sujeito sociológico é que o segundo tem interação com 

o meio, mas ambos concretizam um viver estável, unificado, e por que não, 

predizível/predestinado. Eles possuem começo, meio e fim (mesmo que o primeiro seja 

imutável, mas ambos possuem uma ordem, um fechamento, diferente do sujeito pós-

moderno). 

Assim como Hall (2005), Canclini (2010) e Kellner (2001) possuem a mesma linha de 

pensamento sobre a identidade do sujeito do atual período histórico. Eles alegam que a 

descentralização da sociedade, as evoluções tecnológicas, o fluxo de informação, as formas de 

comunicação, a atuação do outro etc. tornaram a identidade reflexiva, móvel e “variavelmente 

constante”. “A transnacionalização da economia e dos símbolos tirou a verossimilhança desse 

modo de se legitimar a identidade” (CANCLINI, 2010, p. 196). 

Quando nos referimos ao meio como fator influenciador/formador de uma identidade, 

inclui-se também “o outro”, e, até mesmo, os nossos “outros” eus. Há no sujeito pós-moderno 

uma insatisfação com o estático, do ser igual sempre, justamente por causa de sua tamanha 

complexidade. “Nós continuamos buscando a ‘identidade’ e construindo biografias que tecem 
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as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse 

prazer fantasiado da plenitude” (HALL, 2005, p. 39). 

Kellner (2001) afirma que “o outro” é fator importantíssimo na legitimação da 

identidade do sujeito pós-moderno, pois “à medida que o número de possíveis identidades 

aumenta, é preciso obter o reconhecimento para assumir uma identidade socialmente válida. 

[...] Dessa maneira, na modernidade o outro é um constituinte da nossa identidade” 

(KELLNER, 2001, p. 296). 

A identidade estaria, tal como definiu Charles Taylor, estreitamente vinculada à ideia 

de reconhecimento:  

 
[A identidade] designa algo que se assemelha à percepção que as pessoas têm de si 
mesmas e das características fundamentais que as definem como seres humanos. A 
tese é que nossa identidade é parcialmente formada pelo reconhecimento ou pela 
ausência dele, ou ainda pela má percepção que os outros têm dela (...). O não-
reconhecimento ou o reconhecimento inadequado pode prejudicar e constituir uma 
forma de opressão, aprisionando certas pessoas em um modo de ser falso, 
deformado ou reduzido (TAYLOR, 1994, p. 41-42). 
 

 

Aliada a ideia de reconhecimento, o que se pode inferir é que a construção da 

identidade tem se apresentado como um processo de múltiplas intervenções e influências, em 

que a sociedade e o “eu” estão em constante troca e transformação – potencializadas pelas 

várias alternativas contemporâneas. Para tanto, sobre a revelação da identidade, Bauman 

afirma que: 

 
[...] a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; 
como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que ainda se precisa 
construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e 
protegê-la lutando ainda mais — mesmo que, para que essa luta seja vitoriosa, a 
verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da identidade deva ser, 
e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta (BAUMAN, 2005, p. 22). 

 

Nesse sentido, um “eu” verdadeiro, um sujeito singular não é possível no contexto da 

pós-modernidade, pois seria determinado por uma série de situações, seria um simulacro de 

um sujeito real. Hall (2005) aponta que as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram a vida social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno. O autor acredita que não há mais uma identidade una, 

centralizada, mas um sujeito plural, heterogêneo. 

O autor define o sujeito pós-moderno como aquele que vive na era em que as 

identidades são formadas e transformadas continuamente com influência nas formas que 
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entram em contato com o indivíduo proveniente de sistemas culturais. Ela é definida 

historicamente e não biologicamente.  

Partilhando da mesma linha de pensamento, Maffesoli (2005) aponta que na pós-

modernidade os sujeitos se definem através das identificações que possuem com determinados 

gostos e interesses. O autor aponta que a identidade não é mais única e imutável baseando-se 

em um único posicionamento cultural.  

As identidades se constituem não só no conflito binário entre classes, mas também em 

contextos institucionais de ação – uma fábrica, um hospital, uma escola – cujo funcionamento 

se torna possível na medida em que todos os seus participantes, hegemônicos ou subalternos, 

os concebem como uma ordem negociada. Canclini (2010) acredita que os conflitos entre 

diferentes e desiguais se processam através da ordem, sujeita a revisões ou interações que as 

instituições e as estruturas cotidianas mais ou menos institucionalizadas de interação 

estabelecem. 

Neste período, a interpretação da vida não se baseia em conceitos homogêneos, é 

fragmentada, hedonista e vive em um contexto coletivo. A partir da observação das múltiplas 

identificações que uma pessoa alterna em seu cotidiano, é fácil observar a fragilidade da 

noção de identidade como padrão de personalidade e comportamento único e estável.  

Hall (2005) busca avaliar se estaria ocorrendo uma crise com a identidade cultural, em 

que consistiria tal crise e qual seria a direção da mesma na pós-modernidade. Para efetivar tal 

intento, analisa o processo de fragmentação do indivíduo moderno enfatizando o surgimento 

de novas identidades, sujeitas agora ao plano da história, da política, da representação e da 

diferença.  

A Pós-Modernidade, que é o aspecto cultural da sociedade pós-industrial, inscreve-se 

neste contexto como conjunto de valores que norteiam a produção cultural subsequente. Entre 

estes, a multiplicidade, a fragmentação, a desreferencialização e a entropia – que, com a 

aceitação de todos os estilos e estéticas, pretende a inclusão de todas as culturas como 

mercados consumidores. No modelo pós-industrial de produção, que privilegia serviços e 

informações sobre a produção material, a Comunicação e a Indústria Cultural ganham papéis 

fundamentais na difusão de valores e ideias do novo sistema. 

Nesse contexto, tanto a publicidade quanto o sistema de moda são instrumentos de 

transferência de significado do mundo culturalmente constituído para os bens de consumo. 

Logo, os objetos deixam de configurar apenas um acessório, por exemplo, para se tornar um 

representante simbólico da estrutura de nossa sociedade, o qual demonstra o comportamento 

dos indivíduos que o possuem, o gosto, o que desejam partilhar, o grupo a que se quer 
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pertencer e um criador de relações sociais. É o significado que ele transmitirá para nós e para 

os outros que nos verem com eles que desejamos comprar. 

Tratando-se das representações e do imagético difundido na atual sociedade, manter a 

aparência jovem está entre as prioridades do consumidor contemporâneo. É o que afirma 66% 

dos brasileiros, segundo o estudo global “O que motiva os consumidores do mundo”, que tem 

como base a pesquisa Target Group Index1, desenvolvida pela Kantar Media e difundida pelo 

IBOPE Media no Brasil e na América Latina. 

 Segundo Alonso (2006), nos encontramos com uma mescla realista de manipulação e 

liberdade de compras, de impulso e reflexão, de comportamento condicionado e uso social 

dos objetos e símbolos da sociedade de consumo. E ao fazer do consumidor não um ser 

isolado e desconectado do resto de seus contextos sociais, e sim portador de percepções, 

representações e valores que se integram e completam com o resto de seus âmbitos e esferas 

de atividade, passamos a perceber o processo de consumo como um conjunto de 

comportamentos que recolhem e ampliam, no âmbito privado dos estilos de vida, as 

mudanças culturais da sociedade em seu conjunto. Este argumento pode ser complementado 

pelo de Bauman: 

O processo de autoidentificação é perseguido, e seus resultados são apresentados 
com a ajuda de “marcas de pertença” visíveis, em geral encontráveis nas lojas. Nas 
“tribos pós-modernas” (como Masffelosi prefere denominar as “tendências de 
estilo” da sociedade de consumo), “figuras emblemáticas” e suas marcas visíveis 
(dicas que sugerem códigos de vestuários e/ou conduta) substituem os “totens” das 
tribos originais. Estar à frente portando os emblemas das figuras emblemáticas da 
tendência de estilo escolhido por alguém enquanto permanecer à frente é a única 
forma de tornar tal reconhecimento de “pertença” seguro pelo tempo pretendido – ou 
seja, solidificar o ato singular de admissão, transformando-o em permissão de 
residência (por um prazo fixo, porém renovável). “Estar à frente” indica uma chance 
de segurança, certeza e de certeza de segurança – exatamente os tipos de 
experiências de que a vida de consumo sente falta, de modo conspícuo e doloroso, 
embora seja guiada pelo desejo de adquiri-la (BAUMAN, 2008, p. 108). 

 

Das percepções desses autores, pode-se inferir que os estilos de vida e seus 

desdobramentos, o que inclui os grupos de pertença, e os grupos que se deseja pertencer – 

potencializados pela comunicação e a publicidade –, são características fundamentais do 

consumo contemporâneo que estão em constante transformação. 

Quando se trata do consumo relacionado a status e classe social, Bourdieu, Douglas e 

Isherwood são os autores mais conhecidos, embora adotando, cada um, conceitos um pouco 

diferentes para o termo. Bourdieu (2007) defendia que os bens eram usados para “demarcar 
                                                           
1 Fonte: http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Para-brasileiros-e-importante-manter-uma-aparencia-
jovem-.aspx Acesso em: 20 abr 2014. 
 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Para-brasileiros-e-importante-manter-uma-aparencia-jovem-.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Para-brasileiros-e-importante-manter-uma-aparencia-jovem-.aspx
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relações sociais”, ou seja, para que a pessoa ou grupo se distinguissem de outros de forma a 

marcar sua superioridade. Barbosa (2010, p. 41) aprofunda a motivação destacada por 

Bourdieu afirmando que, para este autor, o consumo visa à “distinção social”, constituindo-se 

como “economia de prestígio”, o que significa que os sujeitos buscariam as mercadorias para 

a “criação e manutenção de relações sociais de dominação e submissão”. 

Os pressupostos que embasam o argumento de que o consumo por status pode remeter 

a efeitos não muito sadios ao sujeito partem, por exemplo, de reflexões de autores como 

Lasch (1983), que aponta a existência de práticas de consumo alimentando a angústia 

deflagrada pela sensação de esvaziamento da subjetividade. 

Para Campbell (2006, p. 5), com uma visão menos apocalíptica, não significa que “o 

eu contemporâneo é excepcionalmente aberto e flexível”, que os sujeitos contemporâneos 

“não têm um conceito fixo ou único do self ”, como afirmam as teorias pós-modernas, de 

modo que usariam a “grande oferta de produtos e novidades” para “recriar [constantemente] a 

si mesmas”, “trocando de identidades e estilos de vida da mesma maneira fácil e casual como 

trocam de roupa”, não chegando a uma “essência” e alimentando, portanto, um sentimento de 

“vazio”, de “crise de identidade”. Segundo o autor, as pessoas não estariam se afastando de 

sua interioridade ao consumir, pois o consumo, da mesma forma que uma terapia – o que 

poderia conferir ao consumo o título de “terapia de varejo” – não seria utilizado para 

“substituir” algum comportamento humano por uma sensação similar, mas possivelmente 

ilusória provocada por dada mercadoria ou marca, mas para, por exemplo, compensar” algo 

não vivido, a partir da “liberação do eu-real”, da demonstração/expressão de sentimentos 

intermediados pelos bens (CAMPBELL, 2006, p. 21). 

Os estudos do consumo e análise do perfil dos consumidores desta época são, pois, 

fundamentais para compreender a sociedade capitalista contemporânea, cuja multiplicidade de 

objetos e mercadorias provocam reações consumistas pelas suas propriedades tanto físicas 

como simbólicas, além disso, pelo caráter interdisciplinar resultante da articulação entre 

consumo e cultura, é válido afirmar que investigações nesse sentido podem ser relevantes para 

as disciplinas das ciências sociais, políticas públicas e para a área gerencial. 

2.2. O consumidor contemporâneo 
 

Ser consumidor não é um processo isolado: relaciona-se com todos os contextos 

sociais. Suas representações e seus valores perpassam as diversas esferas de atividade. Há 
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muito tempo os consumidores deixaram de simplesmente buscar nos produtos os benefícios 

relacionados aos atributos técnicos, à funcionalidade. 

A fluidez, o desenraizamento, a vida líquida, a velocidade no lugar da duração, a 

predominância da imagem/imaginário já citados, que caracterizam essa hipermodernidade ou 

sobremodernidade, a aparente aceitação do fragmentário, do descontínuo, do fluido 

arquitetam o consumidor contemporâneo.  

Nesses tempos pós-modernos, as imagens ganham um destaque ímpar e, na crítica 

interpretação de Fredric Jameson (1997), isto se deve ao fato de elas, hoje, mais do que 

adoradas, terem se convertido em um campo cultural profundamente autônomo e, em 

essência, arrebatador. Para o crítico literário e teórico marxista, no momento pós-moderno a 

imagem toma parte da ilusão de uma nova naturalidade. Trata-se, em resumo, da inserção 

original das imagens na malha cultural e nas interações sociais contemporâneas, através da 

qual se efetiva o consumo de imagens/sensações e de imagens/estilos-de-vida. 

Em seus estudos sobre consumo, Lipovetsky (2007) acredita que após a sociedade de 

consumidores, estamos vivendo em uma sociedade nomeada por ele como sociedade de 

hiperconsumo. Esta teria se iniciado na segunda metade do século XX, mas especificamente 

no final da década de 1970, dando continuidade a um processo de substituição do capitalismo 

de produção pelo capitalismo de consumo. 

Baudrillard (2005) ressalta que não a necessidade (que se encontra sempre associada à 

finalidade racional do objeto), mas sim o desejo, e ainda outra determinação, a lógica social 

inconsciente, são as engrenagens básicas impulsionadoras do consumo. Enfim, a motivação 

de consumo vista como sempre presente no comportamento de consumo dos sujeitos 

hipermodernos seria, praticamente segundo todos os pensadores estudados, a comentada 

busca de prazer emocional.  

Como afirma Barbosa (2010), não significa que os atributos técnicos dos produtos não 

são importantes para que os consumidores façam as escolhas, mas que essa motivação cada 

vez mais vem acompanhada de outras, referentes à busca de algum tipo de prazer emocional 

propiciado pela mercadoria, discurso que pode ser complementado com a afirmativa de 

Bauman: 
Os bilhetes para espetáculos, os distintivos e outros símbolos de identidade exibidos 
em público são todos fornecidos pelo mercado. Esse é o segundo expediente 
oferecido pela modalidade da vida consumista para aliviar o peso da construção e 
desconstrução da identidade. Os bens de consumo dificilmente são neutros em 
relação à identidade; tendem a vir com o selo “identidade incluída” (da mesma 
forma que brinquedos e dispositivos eletrônicos são vendidos com “bateria 
incluída”). O trabalho dedicado à construção de identidades adequadas à exibição 
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pública e publicamente reconhecidas, assim como obter a cobiçada “experiência de 
comunidade”, exige habilidades básicas de compra (BAUMAN, 2008, p. 143-144). 

 

Barbosa (2010), Campbell (2006), Miller (2007), Lipovestky (2004), Muñoz e Martí 

(2008) e outros críticos afirmam que, entre os tipos de prazeres emocionais, não seriam os 

mais frequentemente almejados pelos consumidores contemporâneos os relacionados à busca 

ou afirmação de status e à busca de uma ilusão de bem-estar como fuga permanente. Já 

autores como Bauman (2001), Lasch (1983), Fontenelle (2002), Severiano (1999) e 

Baudrillard (2005), entre outros, enfatizam a existência dessa motivação de consumo na 

atualidade, ressaltando ainda que tal comportamento pode trazer efeitos negativos na vida dos 

indivíduos. 

Canclini (2010) admite o entendimento do consumo como lugar de diferenciação e 

distinção entre classes e grupos. Essa linha de pensamento compreende o consumo como 

mecanismo de distinção simbólica, de maneira que “(...) a lógica que rege a apropriação dos 

bens enquanto objetos de distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a da 

escassez desses bens e da impossibilidade de que outros os possuam” (CANCLÍNI, 2010, p. 

80). Se certos bens são para poucos, os sentidos desses bens são partilhados por todos, pois só 

propiciam diferenciação à medida que são reconhecíveis, e baseado nisto é que o autor afirma 

que é a partir do consumo que “(...) se constrói parte da racionalidade integrativa e 

comunicativa de uma sociedade”.  

Compartilhando a proposta da diferenciação, Featherstone (1995) contextualiza o 

consumo na lógica do estilo de vida, da mercantilização do gosto, tentando entender qual é o 

conceito e o papel dos estilos de vida na sociedade de consumo. Para ele, falar em “cultura de 

consumo” significa “(...) enfatizar que o mundo das mercadorias e seus princípios de 

estruturação são centrais para a compreensão da sociedade contemporânea, e esta se desdobra 

em duas abordagens: a primeira, uma “dimensão cultural da economia”, a qual implica na 

“simbolização e o uso de bens materiais como comunicadores”, não apenas como utilidades”; 

e uma “economia dos bens culturais”, que consiste em “princípios de mercado que operam 

dentro da esfera dos estilos de vida, bens culturais e mercadorias” (FEATHERSTONE, 1995, 

p. 121).  
 

A preocupação com o estilo de vida, com a estilização da vida, sugere que as 
práticas de consumo, o planejamento, a compra e a exibição dos bens e experiências 
de consumo na vida cotidiana não podem ser compreendidos simplesmente mediante 
concepções de valor de troca e cálculo racional instrumental. As dimensões 
instrumental e expressiva não deveriam ser vistas como polaridades excludentes; 
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antes, é possível imaginar que a cultura de consumo põe ambas em confronto numa 
balança (FEATHERSTONE, 1995, p. 123). 

 

Não por acaso, pois, o conceito de estilo de vida vem usufruindo crescente destaque 

nas teorizações a respeito da configuração e da pluralização das identidades no mundo 

contemporâneo, efetuadas tanto no campo da sociologia como no dos estudos sobre 

comunicação e cultura. 

A noção de estilo de vida tem sido empregada, desde então, na sociologia, como 

ferramenta heurística para investigar o processo mediante o qual diferenças nas preferências 

culturais se tornam funcionais socialmente, dentro de uma cultura do consumo caracterizada, 

entre outros fatores, pela emergência das “novas classes médias” (BOURDIEU, 1983; 

FEATHERSTONE, 1995; LASCH, 1983). 

Em linhas gerais, o estilo de vida reflete a sensibilidade (ou a “atitude”) revelada pelo 

indivíduo na escolha de certas mercadorias e certos padrões de consumo e na articulação 

desses recursos culturais como modo de expressão pessoal e distinção social. Nesse sentido, o 

termo encerra uma dimensão antropológica, sinalizando que nossa “individualidade” e nossa 

identidade são moldadas dentro de escolhas e estruturas coletivas mais amplas. 

Em primeiro lugar, o estilo de vida tende a indicar um modelo puramente “cultural”: é 

constituído por imagens, representações e signos disponíveis no ambiente midiático e, em 

seguida, amalgamados em performances associadas a grupos específicos. Em segundo lugar, 

qualquer pessoa pode, em tese, trocar de estilo de vida, ao mudar de uma vitrine, um canal de 

televisão, uma prateleira de supermercado para outra. Não mais fixamente localizados na 

sociedade por conta de sua linhagem, casta ou classe, os indivíduos estariam impelidos a 

escolher, construir, sustentar, interpretar, negociar e exibir quem devem ser ou parecer, 

lançando mão, de maneira estratégica, de uma variedade extraordinária de recursos materiais 

e simbólicos (SLATER, 2002, p. 88-90). Os estilos de vida são, portanto, menos 

determinados por posicionamentos estruturais e mais por como o indivíduo se relaciona com 

essas condições. Construídos de maneira reflexiva e lúdica, devem ser encarados como 

improvisações performáticas nas quais a autenticidade é concebida como uma entidade que 

pode ser manufaturada (TAYLOR, 2002, p. 481). 

Para Severiano (1999, p. 162-163), o comportamento praticamente compulsivo de 

busca de prazer pessoal momentâneo, no presente (imediato), por meio do consumo, em 

detrimento da busca de ações duradouras, planejadas para o futuro e garantidas, sobretudo, 

pelo comprometimento do sujeito com o “outro” ou com um coletivo também são 

características marcantes do consumidor atual.  
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O consumo não deve ser visto somente como um ato hedonista, em que se compra 

para se sentir bem, pelo simples desejo. O ato de compra compreende uma complexidade de 

motivações, sentimentos e práticas: compra-se para desestressar, para presentear ou alegrar 

um dia de brigas, por exemplo. Além disso, o consumo é realizado por indivíduos que direta 

ou indireta, consciente ou inconscientemente desejam representar algo, fazer parte de algo, 

desejam partilhar suas semelhanças, se reconhecerem e ainda, comunicar-se.  

Tratando-se do macro no consumo, a teoria cognitivista atualmente a mais relevante 

nas pesquisas sobre o comportamento do consumidor – baseia-se na integração do produto, 

consumidor e ambiente como processo de tomada de decisão da compra. Esta teoria vê o 

consumidor como indivíduo que opta por diferentes produtos, influenciado por fatores 

cognitivos como, percepção, motivação, aprendizagem, memória, atitudes, valores e 

personalidade bem como influências do grupo, família, classe social e influências situacionais 

no local da compra. 

Bem, se a própria condição do sujeito hipermoderno estimula, na opinião desses 

autores, o mergulho no consumo, tal comportamento é ainda mais incentivado pelo próprio 

perfil hedonista da época hipermoderna. Afinal, esse sujeito é aquele que, como relatado 

anteriormente, quer viver o prazer com grande intensidade e frequência, incluindo aqui 

principalmente os prazeres mais imediatos que não demandam qualquer esforço (em vez do 

prazer de ler um romance, melhor assistir ao filme sobre tal livro, pois alcança-se o prazer 

almejado com mais rapidez). Encontra-se aí, então, terreno fértil para o surgimento dos 

“colecionadores às avessas” e da “compulsão-transformada-em-vício”, posturas garantidas 

inclusive pelo consequente fascínio do consumidor pela “novidade”, tão valorizada na época 

atual, como foi aqui citado. 

2.3. Da subjetividade contemporânea a figura fã 
 

O estudo da subjetividade é essencial para a comunicação, pois ela constitui a natureza 

tanto do “emissor” quanto do “receptor”. Baccega (2007, p. 80-81) explica que essa 

subjetividade “embasa o campo da Comunicação, lugar privilegiado de convergência e onde 

se concretiza a comunicação como fonte do diverso, já que é resultado dos vários discursos 

sociais, presente em ambos os polos”. 

De forma geral, é inquestionável a importância de se levar em consideração a 

necessidade de se compreender o quanto instituições arraigadas, segundo Jenkins (2008), 

estão se inspirando nos modelos das comunidades de fãs e se reinventando para uma era de 
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convergência e de inteligência coletiva e de como o mercado publicitário foi forçado a 

reconsiderar as relações dos consumidores com as marcas.  

Tratando-se dos produtos culturais, defende-se a capacidade do receptor de construir 

sentidos próprios para as mensagens que recebe. A elaboração desses significados está imersa 

nos contextos em que cada indivíduo se encontra e na maneira como eles podem ou não se 

mesclar, de forma que gênero, religião, etnia e nacionalidade, dentre outros segmentos 

identitários, atuam como mediadores na relação com os meios de comunicação de massa e 

afetam a produção de entendimentos (DALMONTE, 2002, p.20). Assim, na perspectiva dos 

Estudos Culturais Britânicos, o fã passou a ser visto como indivíduo capaz de apropriar-se do 

produto de circulação massiva e estabelecer seus sentidos sobre ele, transformando-se num 

consumidor astuto e ícone de receptor ativo da cultura de massa (FREIRE FILHO, 2007, p.4-

5).  

Já a economia afetiva refere-se a uma nova configuração da teoria do marketing ainda 

incipiente, mas ganhando terreno dentro da indústria das mídias e do mercado, de forma geral, 

que procura entender os fundamentos emocionais da tomada de decisão do consumidor como 

uma força motriz por trás das decisões de audiência e compra (JENKINS, 2008, p. 94). 

A partir do século XIX, com a emergência dos estudos psicológicos, em meio às 

posturas repressivas da era vitoriana, como explica Brandini (2003), as pessoas passaram a 

acreditar que suas roupas, seus gestos, seus gostos revelavam não mais sua origem social, mas 

sua personalidade. O individual se sobrepõe ao coletivo, assim como a vida privada torna-se 

mais segura que a vida pública. 

Os consumidores estão buscando conexões novas e emocionais – literalmente 

procuram “algo para amar” (ROBERTS, 2005), pois apresentam expectativas cada vez 

maiores em relação a tudo e a todos, precisando de um estímulo emocional que os auxilie na 

tomada de decisões.  

Peter Pál Pelbart (2000), analisando a subjetividade contemporânea, propõe que o 

capitalismo tardio, globalitário e integrado tomou de assalto a subjetividade e nela se daria 

“seu grande investimento”. Com a resultante “personalização dos objetos”, as marcas 

reproduzem, por meio do valor atribuído de consumo aos produtos, as estruturas de 

significação das classes consumidoras hegemônicas.  

Fontenelle (2002) discorre especificamente sobre o consumo de marcas para a 

eliminação do vazio de identidade, ou, sugere-se aqui, sobre o consumo motivado por uma 

intenção de comunicar status (visando inserção ou distinção) ou outra motivação específica. 

Afirma a autora que o apego ao nome da marca seria a forma de o sujeito amenizar seu vazio 
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existencial intensificado pelas peculiaridades do contexto contemporâneo. O indivíduo 

adquire uma versão de sua identidade a partir da utilização dos produtos de dada marca, e 

obtém automaticamente o reconhecimento do outro, a certeza do não isolamento, pois o 

produto é concebido para atender a uma massa de consumidores, lançado com um trabalho de 

marketing para que de fato isso ocorra (FONTENELLE, 2002, p. 322). 

Autores como Featherstone (1995) e Slater (2002) acreditam que, a partir do momento 

em que o consumo se assume como atividade cultural e, como tal, é carregado de toda a 

complexidade que lhe é inerente, o caráter simbólico se torna decisivo na escolha de uma 

marca, tornando-se uma entidade com forte carga de significados que ultrapassou a dimensão 

econômica e hoje ocupa um papel de destaque no meio social. 

Além disso, Campbell (2001) percebe o consumo moderno como uma consequência 

do padrão de gratificação das pessoas. Dessa forma, o consumo é alimentado por sentimentos 

românticos existentes nas associações de imaginário por parte dos consumidores. Ele também 

defende a ideia do comportamento de compra hedonista. A chave para o desenvolvimento do 

hedonismo moderno está no deslocamento das sensações para as emoções, uma vez que é 

destas que a estimulação poderosa e prolongada pode ser combinada com qualquer grau 

significativo de controle autônomo.  

Partindo-se do pressuposto que o mercado é mais orientado pela emoção do que pela 

razão, é potencialmente rentável usar dessa ligação no desenvolvimento das estratégias de 

marketing e publicidade: não só vender a mercadoria, mas as sensações, os sentimentos e o 

fascínio que as marcas despertam nas pessoas, surgindo as lovemarks – potencializadas pela 

existência do consumidor-fã. Sobre o assunto, Jenkins afirma que: 
Ainda há – e talvez sempre haverá – uma enorme lacuna entre as concepções do 
estudo sobre o que constitui uma participação adequada dos fãs e a sensação dos 
próprios fãs de “posse” moral sobre a propriedade. Os estudos hoje, em sua maior 
parte, tratam as propriedades cultuadas como “lovemarks” e os fãs como 
“consumidores inspiradores”, cujas iniciativas ajudam a gerar interesses mais 
amplos pelas duas propriedades. Consolidar a fidelidade dos fãs significa diminuir 
os controles tradicionais que as empresas podem exercer sobre suas propriedades 
intelectuais, abrindo, assim, um espaço mais amplo para a expressão criativa 
alternativa (JENKINS, 2008, p. 252). 

 

Segundo Jenkins (2008), Kozinets afirmou que consumidores fiéis estão definindo 

seus gostos juntos, como uma comunidade. É uma mudança revolucionária. On-line, os 

consumidores avaliam a qualidade juntos. Discutem padrões de qualidade. Moderando os 

significados do produto, criam e recriam o conceito da marca, juntos. As reações coletivas 

ajustam a recepção individual das comunicações de marketing. Organizações de 

consumidores podem fazer, com êxito, exigências que consumidores individuais não podem. 
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Jenkins (2008) acredita, ainda, que num mundo em que as opções de mídia estão em 

crescente expansão, haverá brigas por espectadores cujos gostos e preferências serão inéditos 

para a mídia corporativa. As pessoas mais atentas da indústria já sabem disso. Algumas estão 

tremendo, outras estão lutando para negociar suas relações com consumidores. No fim, os 

produtores precisam dos fãs tanto quanto os fãs precisam deles (JENKINS, 2008, p. 226).  

A partir dessa discussão inicial é possível afirmar que os consumidores mais valiosos 

são aqueles que a indústria chama de “fiéis”, ou que chamamos de fãs. Cada vez mais 

exigentes e efêmeros, um passo em falso com o consumidor atual e ele vai nos “zapear” 

(JENKINS, 2008), isto é, mudar de canal, de marca, de estilo. Não é mais um jovem 

consumidor preguiçoso, é um itinerante e ter sua lealdade é um dos principais objetivos das 

marcas atualmente. 

Para tanto, é necessário distinguir o fã do consumidor em geral e pensar na motivação 

que transforma um em outro. O fã busca sociabilidade com os que partilham de seus 

interesses. Para Todd Gitlin, “quer estejamos assistindo ou ouvindo, individualmente ou em 

grupo, sabemos que não estamos sozinhos. Estamos sempre em contato com uma multidão 

invisível. Somos fãs ligados a outros fãs” (GITLIN apud BANDEIRA, 2008, p.4). 

Existem diferentes tipos de fãs ou diferentes níveis de envolvimento de um indivíduo 

com diferentes referentes culturais. A expressão “ser fã” de qualquer coisa está perfeitamente 

banalizada e pode ser levianamente aplicada a qualquer significante. Os consumidores 

comuns são fãs passivos, moderados, que apreciam determinado produto ou personagem 

cultural, mas não manifestam ou canalizam o seu interesse de forma produtiva. Quando se 

trata, pois, dos fãs de marcas e empresas essa figura está ainda mais ligada a engajamento, 

lealdade e paixão. 

Cunha Inês (2007) denomina de “fã ativo” aquele que age, não se limita a consumir, 

mas procura interagir e toma a iniciativa. Os fãs ativos buscam outros semelhantes e tendem a 

agrupar-se de modo a dar continuidade à sua condição de fãs, adiando o fim dessa 

experiência.  

Na perspectiva de que os fãs produzem cultura, é possível afirmar que eles também 

geram identidades. Desse modo, baseando-se no pensamento de Stuart Hall (2005), 

discorremos sobre os modos de identificação dos fãs. O fã procura um sentido de pertença, 

sentir-se integrado numa comunidade de semelhantes e não isolado numa massa inexpressiva. 

Produtores e consumidores já não representam conceitos estanque, uma vez que as 

funções se misturam tornando a sua relação numa interação recíproca. Logicamente que a 

importância de cada um dos intervenientes não será a mesma, contudo, parece determinante o 
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fato de ser possível encarar o fã contemporâneo enquanto ser que cria e contribui para uma 

‘inteligência coletiva’ e é inquestionável que as indústrias culturais começam a ter 

consciência dessa mudança. 

São as noções de sensibilidade e afeto, exacerbadas ao excesso, que forçam o fã, 

outrora consumidor passivo, a intervir com o objeto do seu desejo e a produzir novos 

significados, tornando-se assim um agente criador com um papel fundamental na revitalização 

cultural. 

Hills procura substituir a carga simbólica do culto associada aos fãs pela noção de 

‘consumo performativo’. Este termo permite assimilar não só a ideia de homenagem prestada 

aos ídolos e as marcas, mas reforça a função criadora do fã (HILLS, apud CUNHA, 2007). 

A figura do fã já faz parte da sociedade contemporânea, muito embora seja difícil 

defini-la especificamente, principalmente no meio acadêmico. Há segmentos que veem o fã 

como uma pessoa solitária e isolada, cuja vida é guiada pela ilusão da idolatria por um 

produto. Outros o compreendem como um sujeito crítico, capaz de resistir e interpretar o que 

recebe através dos meios de comunicação de massa, e que, ao fantasiar-se de seu personagem 

favorito, afirma um posicionamento cultural. 

O que se observa é que em vez de ser representada como uma forma de escapismo 

individual ou histeria coletiva, a condição de fã passou a ser enaltecida como uma maneira 

eficaz de expressar resistência a normas e hierarquias sociais e culturais opressivas e superar 

sentimentos de subordinação e impotência (FREIRE FILHO, 2007, p. 4). 
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3. EM BUSCA DO CONSUMIDOR CONTEMPORÂNEO 

3.1. Publicidade contemporânea: A construção de marca e atração de consumidores no 
século XXI 
 

Numa sociedade em que o tempo e as transformações acontecem na mesma proporção 

de rapidez, muitas empresas não revisitam sua missão, valores, objetivos, estratégias, 

colaboradores e processos, promovendo uma estagnação de risco que pode gerar um cenário 

de difícil reversão. As transformações econômicas, políticas e sociais estão ao nosso redor e é 

fundamental que as empresas estejam atentas. 

É, pois, nesse cenário, de um mercado em constante transformação e de empresas com 

ações em passos lentos, que avaliar as estratégias de marketing pertinentes e as marcas que as 

utilizam torna-se uma abertura de análise e estudo acadêmico. 

Apesar de uma grande parte do mercado de marcas não acompanhar as 

transformações, é possível observar que marcas já consolidadas no mercado brasileiro passam 

por transformações constantes para se aproximarem do cliente, conhecerem as necessidades, 

os desejos e, claro, causarem o encantamento e conseguirem a fidelidade desses 

consumidores. 

A Apple e a Coca-Cola são exemplos clássicos de marcas que são bem conhecidas por 

congregar e incentivar a fidelidade de clientes na forma de admiradores e fãs. Mais do que a 

mera promoção de produtos ou serviços, percebe-se um esforço em construir modos de ser 

que gerem identificação atraindo o consumidor para o universo da marca.  

O consumidor atual e urbano, com menos tempo, com mais opções, mais informação, 

com uma expectativa de vida ampliada, torna-se mais exigente e impaciente – o que implica 

em decisões críticas relacionadas à estratégia e execução. Como forma de conhecer e atrair o 

mercado, a comunicação apresenta-se como a força potencial para conciliar produtores e 

consumidores, considerando a comunicação como uma força que dinamiza a vida das pessoas, 

e das sociedades: “a comunicação excita, ensina, vende, distrai, entusiasma, dá status, constrói 

mitos, destrói reputações, orienta, desorienta, faz rir, faz chorar, inspira, narcotiza, reduz a 

solidão” (BORDENAVE, apud GALINDO, 2002, p.25). 

Para que a comunicação persuasiva atinja seus objetivos é necessário compreender as 

inúmeras configurações do processo comunicativo, conhecer o comportamento do 

consumidor e o complexo mercado no qual está inserido. Inicialmente, é fundamental a 

adequação do produto ou serviço às necessidades do mercado através do mix de marketing, 

que implica no “conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de 
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marketing no mercado-alvo” (KOTLER, 1998, p. 97), fazendo parte os chamados “quatro P’s 

do Marketing”: produto, preço, praça e promoção.  

No atual estágio do mercado acessível e repleto de opções, ter um bom produto, com 

um preço atraente e ser acessível aos consumidores não é o bastante, a empresa precisa fazer-

se conhecer no mercado, diferenciar-se dos concorrentes e ser lembrada. O que objetiva é 

tornar o cliente um fã, o comprador um colecionador, o consumidor um divulgador. 

Os aspectos pessoais e subjetivos são os elementos que possuem grande peso na hora 

da decisão de consumo e, por isso, são alvos de ações constantes dos profissionais de 

marketing, como o conhecimento que o consumidor possui sobre um determinado produto ou 

serviço e sua personalidade (ENGEL, 2000, p. 283).  

Seguindo esse raciocínio, cabe a afirmativa de Lipovetsky (2003) de que a sedução 

publicitária, especialmente na moda, mudou de registro, agora, investe-se no look 

personalizado – é preciso humanizar a marca, dar-lhe uma alma, psicologizá-la. Da mesma 

maneira que a moda individualiza a aparência dos seres, a publicidade tem por ambição 

personalizar a marca e muitas vezes, utiliza os signos verbais, ou seja, a palavra, para 

reafirmar um conceito. 

A publicidade carrega uma clara e fundamental missão de transferir significados na 

medida em que concede a junção dos produtos que propaga com a representação do mundo 

culturalmente constituído, num processo que é reproduzido de forma constante e que 

possibilita ao consumidor continuar informado sobre o que diz respeito ao universo corrente 

dos significados culturais que enblobam os bens de consumo presentes em sua vida. 

McCracken (2003) infere que, diferentemente do consumidor racional, o sujeito pós-

moderno passa a ser visto numa busca constante não só de informações, mas, principalmente, 

dos significados que a publicidade oferece e que podem ser usados na construção de projetos 

culturais a respeito de si e do contexto cultural que o envolve. 

Relacionando-se ao que McCracken denomina de “projetos culturais a respeito de si”, 

Bauman (2008) afirma que a característica mais proeminente da sociedade de consumidores – 

ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos consumidores em 

mercadorias. Para o autor, este parece ser o objetivo central do consumo na sociedade de 

consumidores: elevar os consumidores à condição de mercadorias que podem ser 

comercializadas. Mas a prática desta transformação – de consumidor à mercadoria – acontece 

sem ser explicitada pelas empresas. Estas consomem o consumidor como se este fosse uma 

mercadoria, identificando as suas características e fazendo uso de suas potencialidades a favor 

da empresa. 
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Bauman (2001) acredita que a vida organizada em torno do consumo é orientada pela 

sedução, por desejos sempre crescentes e quereres voláteis. É aí que se insere a potência do 

discurso publicitário-mercadológico. Campbell (2007) completa o argumento anterior quando 

afirma que fazer o objeto parecer necessário para sua felicidade é o que move a criatividade 

da propaganda e o bom número de vendas, “na verdade, devem invocar, do nada, um 

sentimento positivo específico por um objeto ou experiência” (CAMPBELL, 2007, p. 59). 

O consumo, agora entendido no sentido de sermos consumidores-produtores de nós 

mesmos, ativa a afetividade e empatia dentro de uma imersão ampla de sensações e 

experiências, mistura de códigos, liquefação de imagens e signos desconexos. As mercadorias 

têm como característica a produção de sentido e valor pelas formas estéticas e pelos 

conteúdos socioculturais, e assim promovem uma relação social.  

As pessoas precisam de alimento, vestimenta, higiene, abrigo para sobreviverem, e 

desejam conforto, lazer e outros serviços. “Embora as necessidades das pessoas sejam poucas, 

seus desejos são muitos. Os desejos humanos são continuamente moldados e remoldados por 

forças e instituições como igrejas, escolas, famílias e empresas” (KOTLER, 1998, p. 25). 

Sobre o consumo do modelo de sociedade vigente, Silverstone (2002, p.148) acredita 

que “a terapia da compra é tanto a cura como a doença”. Isso significa que da mesma forma 

que o consumo satisfaz algumas das nossas necessidades, ele estimula uma constante 

renovação de outros desejos. Toda esta cultura do renovável e descartável acontece devido a 

grande quantidade de ofertas de produtos no mercado, que nos orientam para que as 

necessidades e os desejos sejam momentâneos e renovados a cada aparecimento de um novo 

produto. E como as mercadorias, na maioria das vezes, não são adquiridas por suas utilidades 

ou benefícios, mas pelo simbolismo que representam, quer seja status, classe social ou 

afirmação da personalidade do consumidor, o indivíduo que se mantiver com necessidades e 

produtos um pouco mais antigos, pode dar a impressão de estar estagnado na sociedade. 

Para tanto, o consumidor está inscrito na fabricação do produto desde a sua concepção. 

A comunicação publicitária que até então praticou a segmentação de grupos – mulheres, 

adolescentes, crianças –, hoje, corre atrás dos aspectos individuais e íntimos do consumidor, 

pois o sujeito-produtor-consumidor, ao fazer de si mesmo empreendedor, torna-se cada vez 

mais autônomo na produção de sentido e valor. 
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3.2. A oportunidade faz o insight: As estratégias para o novo consumo 
 

A compreensão da sociedade de consumo como sociedade de consumo de objetos, 

bens e mercadorias, pela compra mercantil dos mesmos, pelas despesas para sua posse e uso 

com vista à satisfação de necessidades básicas e/ou supérfluas dá lugar a uma visão 

contemporânea particular. Como explica Lívia Barbosa (2010, p. 14) a contemporaneidade 

apresenta uma sociedade em que o consumo preenche “uma função acima e além daquela de 

satisfação de necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais grupos 

sociais”. Nesta sociedade contemporânea, o consumo adquiriu “uma dimensão e um espaço 

que nos permite discutir através dele questões acerca da natureza da realidade”.  

Entre outras características da atual sociedade de consumo, Bauman trata, de forma 

severa, da curta expectativa de vida de um produto na prática e na utilidade proclamada, 

afirmando que esta está incluída na estratégia de marketing e no cálculo de lucros: tende a ser 

preconcebida, prescrita e instilada nas práticas dos consumidores mediante a apoteose das 

novas ofertas (de hoje) e a difamação das antigas (de ontem). Para o autor, as novas 

necessidades exigem novas mercadorias, que por sua vez exigem novas necessidades e 

desejos; “o advento do consumismo augura uma era de obsolescência embutida dos bens 

oferecidos no mercado e assinala um aumento espetacular na indústria da remoção do lixo”, a 

demora seria “o serial killer das oportunidades” (BAUMAN, 2008, p. 45, p. 50). 

Esses fatores e os desdobramentos baseados na transitoriedade, efemeridade e 

poliidentidade do consumidor atual podem ser compreendidos como aspectos marcantes da 

contemporaneidade. Conforme Bauman (2008, p. 126), a vida do consumidor, a vida de 

consumo, não se refere à aquisição e posse. Tampouco tem a ver com se livrar do que foi 

adquirido anteontem e exibido com orgulho no dia seguinte. Refere-se, em vez disso, 

principalmente e acima de tudo, a estar em movimento.  

O argumento do consumo como atividade simbólica e cultural tem ganhado destaque 

entre algumas correntes de pensamento, como a Teoria da Cultura de Consumo (ARNOULD 

& THOMPSON, 2005), e aponta para a importância de se investigar a cultura como dimensão 

apta a oferecer o embasamento cultural, histórico e político necessário ao entendimento das 

marcas em seu contexto (SCHROEDER, 2009). 

Observa-se a busca por diferenciação mediante o conteúdo humanizado existente nos 

produtos que personalizam o indivíduo pela forma de sua composição indumentária: as 

marcas. Nessa transferência dos significados envolvidos no consumo, a publicidade ganha 
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relevo ao promover uma fusão dos produtos anunciados com a representação do mundo 

culturalmente constituído. 

Marketing e propaganda são hoje vistos como instâncias essenciais desempenhando 

um importante papel na segmentação e educação do público em torno de novos gostos, 

tendências e estilos. Como sugere Featherstone (1995, p. 111), seus profissionais ajudam a 

“modelar e criar os mundos de sonhos”, participando da constituição do imaginário social 

através da cultura da mídia. 

Num ambiente competitivo, sem fronteiras, com mais opções e muito parecidas, 

demanda-se das empresas a construção de diferenciais competitivos. Neste contexto, além do 

desafio do posicionamento claro, a qualificação dos profissionais, e o conhecimento do 

mercado torna-se um fator crítico para o sucesso e para ampliar a produtividade. Sortimento, 

mix de preço/margem, combater a ruptura ou superestocagem, e, sobretudo, o relacionamento, 

serão fatores cada vez mais críticos para satisfazer o consumidor/shopper2 e ter a 

rentabilidade desejada. 

3.2.1. Marcas e posicionamento 
 

Nos últimos tempos, os ativos intangíveis3, por apresentarem uma maior dificuldade 

de serem copiados pela concorrência, têm colaborado efetivamente na geração de valor nas 

corporações. Dentre inúmeros, a marca configura o ativo intangível que assume maior 

importância e representatividade na definição do valor de uma empresa por sua capacidade de 

diferenciar uma organização da concorrência e por influenciar o processo de decisão de 

compra de um produto ou serviço (CAPUTO; MACEDO; NOGUEIRA, 2008).  

A ideia de marca existe há, no mínimo, cinco mil anos, entretanto, seu destaque no 

papel e objetivo de conquistar o cliente desenvolveu a partir da Revolução Industrial, período 

que exigiu a busca de novos mercados, no qual se passou a oferecer produtos embalados e 

identificados. Foi na década de 1980, diante de negociações de compras de grandes empresas 

com valores superiores aos de papel, que surge mais fortemente a noção de capital de marca. 
                                                           
2 A revista “Supermercado Moderno”, na reportagem “Entendo cada conceito”, salienta que “a diferença básica 
entre ambos (consumidor e shopper) é que shopper é o responsável pela compra na loja, enquanto consumidor é 
o usuário do produto”. A avaliação sobre a diferença entre shopper e consumidor, atualmente, se torna 
imprescindível na hora em que a empresa vai criar a comunicação e planejar o marketing no ponto de venda 
(PDV), para conquistar os compradores. Fonte: http://www.propan.com.br/noticia.php?id=812#.U4NlTvldUz4. 
Acesso em: 15 abr. 2014. 
3 Os ativos intangíveis são compostos, dentre outras coisas, por: marca, capital humano, patentes, tecnologia, 
fórmulas, sistemas de produção e distribuição e a base de clientes. Fonte: Guia das Melhores Práticas de 
Branding – Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) 
 

http://www.propan.com.br/noticia.php?id=812#.U4NlTvldUz4
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A diferença de preço entre o valor contábil dos ativos e o valor efetivamente negociado passa 

a ser atribuído ao peso do nome da empresa, mais especificamente à marca. É nesse cenário 

que os teóricos de marketing acentuam discussões sobre o valor da marca e preconizam que as 

empresas de sucesso devem produzir marcas e não produtos. 

Enquanto anteriormente os produtos eram identificados pela utilidade, atualmente as 

marcas cobrem a mercadoria com uma forte carga simbólica (FEATHERSTONE, 1995; 

SEMPRINI, 2010; SLATER, 2002), funcionando como verdadeiros canais de auto-expressão 

através dos quais o consumidor desenvolve sua identidade. Nesse cenário, portanto, a marca 

apropria-se de um grande papel na transformação da cultura e da sociedade, e, nesse processo, 

tanto produz significados, como recorre a expressões culturais particulares para provocar tais 

transformações.  

A própria lógica de criação de uma marca reflete a incorporação de valores e 

aspirações de determinados grupos e classes sociais. Além disso, Gobé (2002) atenta para o 

fato de que o ciclo de vida da marca deve ser administrado de forma eficiente e eficaz, 

mantendo a posição da marca no mercado por meio de um processo monitorado de renovação 

e reposicionamento. Autores como Sampaio (2002) e Bedbury (2002) consideram que o 

movimento de construção e manutenção de uma marca é multifuncional e interativo, sendo 

constituído por uma série de atividades de suporte internas e externas à organização, podendo, 

ainda, ter natureza objetiva e subjetiva. 

Antes da discussão sobre a personalidade e o posicionamento da marca, cabe a 

caracterização do termo. De maneira objetiva, a marca pode ser conceituada, a partir de Las 

Casas (2006), como a identificação do produto ou serviço por meio de um nome, termo, sinal, 

símbolo ou desenho, ou ainda pela combinação desses elementos, operando como um tipo de 

“bandeira” ao indicar aos consumidores a existência do produto/serviço e provocar sua 

lembrança na mente dos consumidores (ELLWOOD, 2004).  

Em um sentido mais amplo, a marca inclui uma proposta de valor, que é criada pela 

sua identidade, trazendo benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão (AAKER, 

2000), podendo ser vista como um objeto vivo que se relaciona com os consumidores e que é 

capaz de gerar satisfação (SAMPAIO, 2002). A marca, portanto, incorpora não só o conjunto 

de impressões e opiniões subjetivas acerca do produto/serviço, como também da empresa. 

Sobre o assunto, Martins (1999) comenta que a marca não é uma pessoa, mas que está 

como uma entidade no nível mitológico na mente dos consumidores. Sendo assim, observa-se 

que a marca faz com que o produto atinja outro nível, indo além do material físico. Na marca 
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estão as informações impalpáveis e as emoções, características que são similares ao que as 

pessoas vivem e sentem. 

Interpretando estas definições, é possível dizer que de alguma forma, a marca é o que 

sinaliza a diferença da oferta de uma empresa para outra, quando estas se propõem a satisfazer 

as mesmas necessidades dos consumidores. As diferenças entre essas ofertas podem ser tanto 

funcionais, racionais e tangíveis quanto simbólicas, emocionais e intangíveis. 

Ampliando o conceito para além dos símbolos ou designs isolados, Bedbury (2002, p. 

37) conceitua marca como: “Somatório do bom, do ruim, do feio e do que não faz parte da 

estratégia. [...] As marcas absorvem conteúdo, imagens, sensações efêmeras. Tornam-se 

conceitos psicológicos na mente do público, onde podem permanecer para sempre”. Seguindo 

linha de pensamento semelhante, Tybout e Calkins pontuam o seguinte: 
 

Marcas são conjuntos de associações vinculadas a um nome ou símbolo associado a 
um produto ou serviço. As associações podem ser positivas ou negativas, e tudo 
pode receber marca [...]. Além disso, as marcas têm habilidade de moldar como as 
pessoas percebem os produtos. Como resultado, as marcas são de suma importância; 
uma marca com associações negativas prejudicará uma empresa e outra com 
associações positivas, ajudará (TYBOUT & CALKINS, 2006, p. 8). 

 
Ao observar a natureza evolutiva da marca é necessário pontuar que ela se inscreve no 

tempo, com origem em seu passado, contudo deve se posicionar no presente e olhar o futuro. 

Uma marca de sucesso é capaz de perenizar seu projeto e perdurar no tempo. A natureza 

semiótica e a relacional auxiliam neste processo: elas obrigam a marca a produzir significado 

constantemente, baseado nas interações com o público, elas a obrigam a renovar seu projeto 

para manter-se na mente de seus destinatários, provendo à marca uma propriedade evolutiva 

(SEMPRINI, 2010). 

As marcas vendem um conceito, um estilo de vida, uma atitude. “Os construtores de 

marca são os novos produtores primários em nossa chamada economia do conhecimento” 

(KLEIN, 2002, p. 220). Partindo desse pressuposto, vários autores tentaram estabelecer os 

critérios determinantes do valor de uma marca, que é denominado brand equity e que pode ser 

definido como o conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca (AAKER, 2000). 

O valor da marca é totalmente fundamental em uma sociedade que a supervaloriza, 

onde deixaram de ser simplesmente a identificação de produtos para tornarem-se 

protagonistas das relações de consumo. A pesquisa de Target Group Index, em parceria com o 

IPOBE4, um estudo single source5 sobre o comportamento e o consumo de produtos, 

                                                           
4Fonte: http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/pesquisa-mostra-comportamento-e-habitos-do-
consumidor-brasileiro.aspx Acesso em: 20 mai 2014. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/pesquisa-mostra-comportamento-e-habitos-do-consumidor-brasileiro.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/pesquisa-mostra-comportamento-e-habitos-do-consumidor-brasileiro.aspx
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serviços, mídia, além de estilo de vida e características sócio-demográficas, realizada nas 

regiões metropolitanas do Brasil, desenvolvida em 2012, indicou que o comportamento dos 

grupos é semelhante no valor dado às marcas “tradicionais”. Entre as classes, A/B e C, 66% 

das pessoas afirmam gostar das marcas com trajetórias consolidadas no mercado, número que 

se eleva para 67% na classe D/E. O grupo D/E também é o que considera, mais 

expressivamente, que as marcas “conhecidas” são melhores. Nessa classe, 64% afirmam 

pensar que a popularidade da marca significa produtos com mais qualidade, percentual que 

cai para 59% na classe C e para 56% na A/B. No quesito fidelidade à marca, a classe A/B 

demonstra ser mais fiel. No grupo, 74% das pessoas declaram que, ao encontrar uma marca 

que gostam, continuam a comprá-la. Essa fidelidade é comum a 70% da classe C e 66% na 

D/E. 

Aaker (2000) afirma que produto é algo desenvolvido na fábrica e pode ser copiado 

pelo concorrente, enquanto a marca é algo único comprado pelo consumidor e quando é bem-

sucedida torna-se eterna. Nesse sentido, cabe a afirmação de Sampaio (2002) de que uma das 

formas de se obter uma vantagem competitiva sustentável é por meio da construção e 

manutenção de marcas fortes. 

Marcas fortes baseiam-se em um posicionamento bem elaborado estrategicamente e 

posto em prática em tudo que diz respeito à marca. Sampaio (2002) explica que 

posicionamento é a técnica de comunicação que define como uma marca deve ser colocada no 

mercado. O posicionamento é, pois, o conjunto de diversas atividades, e conceitos agregados 

à marca, que fazem com que o público consiga situar um produto no mercado que está 

inserido. 

Cobra (1997, p. 180) comenta que “a origem do posicionamento pode ser traçada por 

um trabalho de identificação da estrutura de mercado e também, da posição da empresa em 

face da concorrência nesse mesmo mercado”. Referente à identificação do posicionamento do 

produto, o autor explica ser importante analisar a percepção do consumidor no que diz 

respeito ao lugar em que o produto ocupa no mercado, reforça ser necessário comparar o 

produto com seus concorrentes, e avaliar seu desempenho em relação a eles.  

Segundo Martins (1999), no espírito da marca, também conhecido como arquétipo, 

estão características que definem a personalidade dela, entre esses pode-se destacar: rebelde, 

aventureiro, clássico, formal, moderno, romântico, conservador, esportivo, sensível, divertido, 
                                                                                                                                                                                     
5 Os estudos do tipo single source são aqueles em que um mesmo entrevistado responde a todas as perguntas de 
um amplo questionário, capaz de detalhar seu comportamento e seus hábitos de consumo em relação a marcas, 
serviços e mídia. Fonte: http://www.ibope.com.br/pt-br/solucoes/singlesource/paginas/single-source.aspx Acesso 
em: 25 jun. 2014. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/solucoes/singlesource/paginas/single-source.aspx
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jovem etc. O autor afirma que qualquer pessoa pode reconhecer de forma imediata o espírito 

de uma marca, e cita como exemplo um carro aventureiro (marca Jeep) e um carro 

conservador (marca Volvo).  

Analisando esses conceitos, pode-se concordar com Martins (1999) quando ele afirma 

que o conjunto de emoções possui o poder de valorizar uma marca. Quando se estabelece o 

espírito de uma marca, é criada uma identidade, uma diferenciação da concorrência e 

fidelidade por parte do consumidor.  

3.2.2. Branding 
 

Após a definição da marca, do público-alvo e do posicionamento, é fundamental 

desenvolver métodos para atração e fidelização desse mercado. Para tanto, o branding torna-

se fundamental para o crescimento e manutenção de uma marca. 

Entende-se branding como o conjunto das ações e tarefas, e das ferramentas de 

comunicação utilizadas, que tem por objetivo otimizar a gestão de uma marca, e assim 

construir seu posicionamento sólido no mercado (SAMPAIO, 2002). O branding é, dessa 

forma, responsável por criar uma personalidade em uma marca, fazendo com que ela se torne 

inconfundível, com capacidade de transmitir e entregar ao consumidor uma experiência 

sensorial e emocional. 

No mercado do século XXI torna-se necessário para uma marca que ela siga e 

acompanhe as mudanças, exigindo assim cada vez mais esforços dos profissionais de 

branding em pensar as estratégias necessárias para conquistar os consumidores e fidelizá-los.  

Os esforços de branding, nesse sentido, tornam-se cada vez mais exigentes a 

proporcionarem experiências únicas dos consumidores com as marcas. É necessário possuir 

uma equipe profissional que esteja sempre alimentando com ideias novas as campanhas de 

uma marca, que o marketing de uma empresa e a sua agência estejam em sintonia no processo 

de alcançar seu objetivo maior: o coração do consumidor. 

Existem estudos neurológicos que comprovam que 100% da motivação de um 

consumidor na hora de escolher um produto para ser comprado é o fator emocional 

(MARTINS, 1999, p. 24). O autor explica que essas motivações estão relacionadas às 

necessidades, crenças e desejos individuais de cada consumidor, e a preferência por uma 

marca é despertada através de imagens que existem no inconsciente e imaginário coletivo de 

cada pessoa. 
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O emotional branding (em português, a emoção das marcas) é um conceito 

amplamente divulgado e estudado pelo autor Marc Gobé. O autor considera emotional 

branding como sendo as estratégias de uma marca que se comunica com os consumidores no 

nível dos sentidos e das noções; como uma marca se ativa para as pessoas, forjando uma 

conexão profunda e duradoura (GOBÉ, 2009, p.18).  

O autor afirma que na construção de emotional branding são necessários quatro 

importantes pilares: relacionamento, experiências sensoriais, imaginação e visão. Além disso, 

Nascimento e Lauterborn (2007) apresentam a teoria dos 4 Es para a melhor gestão das 

marcas dentro do desenvolvimento do branding. Os 4 Es são “as responsabilidades do 

branding e marketing, que incluem criar visão, significado, valor e programas para os 4 Ps”. 

(NASCIMENTO; LAUTERBORN, 2007, p. 113). Os autores citam os 4 Es de marketing e 

branding como sendo: Entusiasmar funcionários, Encantar clientes, Enlouquecer concorrentes 

e Enriquecer a todos. 

Lipovetsky (1997) infere que gostamos de coisas atraentes por causa do sentimento 

que elas nos proporcionam. As emoções refletem nossas experiências pessoais, associações e 

lembranças (LIPOVETSKY, 1997, p. 68). O ato de ter de comprar envolve toda uma lógica 

de sedução que os indivíduos se deixam levar por atender a necessidades psicossociais. Para 

avançar na compreensão da questão, é preciso aprofundar as características psicológicas dos 

sujeitos que são o motor do imaginário do mercado do consumo. O processo de branding é, 

portanto, complexo e contínuo a medida que essas emoções precisam ser (bem) alimentadas.  

3.2.3. Lovemarks 
 

Neste ambiente de competição constante, a marca se transformou no item de maior 

valor para as empresas, fenômeno este derivado “diretamente da expansão da concorrência, 

do crescimento da comoditização dos produtos e serviços e da banalização das tecnologias de 

produção e gestão” (SAMPAIO, 2002, p. 23). No momento da compra, as escolhas podem ser 

influenciadas por uma série de razões lógicas, como preço e qualidade – o lado direito do 

cérebro. Mas entre dois produtos equivalentes, com atributos semelhantes, o consumidor 

escolhe a marca pela qual mais se sente atraído.  

Muitas vezes, mesmo que um produto concorrente seja notoriamente melhor que o de 

marca predileta do consumidor, ainda assim ele segue seu coração e compra com o lado 

esquerdo do cérebro. A emoção, as experiências sensoriais e cognitivas que nos motivam a 
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cultuar certas marcas, estas podendo ser pessoas ou produtos, nos impelindo ao consumo além 

do culto é parte do processo que transforma uma marca em “lovemark”.  

A expressão Lovemark foi criada por Kevin Roberts e está conceituada em seu livro 

Lovemarks: o Futuro Além das Marcas, lançado em 2004, como “marcas de amor”. Segundo 

Roberts, marcas podem transcender o limite racional devido à profunda ligação emocional 

que desenvolvem com seus consumidores e a partir do momento em que atingem esse nível 

passam a possuir fãs e não somente clientes. “Os seres humanos são movidos pela emoção, 

não pela razão.” (ROBERTS, 2005, p. 42). 

Com a capacidade de satisfazer as necessidades psicológicas e sociológicas dos 

consumidores através de um processo de identificação e conexão, principalmente subliminar, 

as marcas emocionais põem a emoção acima da razão durante o processo de decisão de 

compra. O desenvolvimento dessas marcas exige um programa de gestão que envolva a 

organização por completo, ultrapassando os conceitos internos, estáticos e formais para o 

desenvolvimento de ações complexas que penetrem na mente do consumidor.  

Gobé (2000) considera que uma marca emocional é o meio pelo qual as pessoas se 

conectam subliminarmente com as empresas e seus produtos. Já Ellwood (2004) acrescenta 

que as marcas emocionais satisfazem as necessidades psicológicas e sociológicas dos clientes 

por meio da criação de uma identidade pessoal que gera status e por meio de uma identidade 

de grupo ou filiação. Para Roberts (2005), a existência de marca emocional é comprovada 

pelo fato de que grande parte da população consome e compra com a mente e o coração, ou 

seja, apesar das pessoas buscarem uma razão lógica para a compra (o que o produto oferece) 

tomam a decisão emocionalmente.  

Uma lovemark conta com seus fãs consumidores para o aprimoramento de sua marca, 

leva em consideração seus anseios e corresponde a eles, conectando-se emocionalmente num 

ciclo com compromisso de retroalimentação. Marcas focadas na emoção e no amor, amor pelo 

design, pelo serviço e pelos clientes, levam a ações, diferentemente das focadas na razão ou 

em números. 

Uma marca se torna uma Lovemark pelo motivo de que as pessoas não apenas 

escolhem uma marca ou se apegam a ela, mas se apaixonam pelo seu significado e por aquilo 

que ela representa. Os consumidores também reconhecem quando uma empresa busca 

incessantemente oferecer produtos que facilitem suas vidas e procuram satisfazer seus 

desejos. Ou seja, a paixão nasce através do sucesso dos atributos ligados a marca, tais como: 
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produtos – atentando para o desenvolvimento das extensões da marca6 –, atendimento, 

publicidade, etc. 

Mercadologicamente, é fundamental que as marcas preenchem os desejos mais 

profundos dos consumidores e deixem de ser objetos que satisfazem apenas as necessidades 

básicas e subsistência. Atualmente, tornou-se essencial estar presente ativamente na vida dos 

consumidores e sempre agindo com o objetivo de conquistar a confiança deles. Tendo essas 

ações exercidas, a marca ganha o respeito do consumidor, que como já foi visto é um dos 

principais fundamentos de uma lovemark. 

Conforme Roberts (2005), as conexões emocionais com os consumidores devem estar 

na base de todas as nossas jogadas geniais de marketing e táticas inovadoras. Marketing viral, 

marketing de guerrilha, marketing de entretenimento, marketing de experiência – todos 

podem atrair a atenção, se forem feitos direito, mas, uma vez que a conquistam não tem muito 

lugar para colocá-la, nada a acrescentar, nada para valorizar ou se preocupar. 

Para que um relacionamento seja estabelecido, é crucial desenvolver o conhecimento 

sobre a sociedade e o mercado precisa e profundamente, respeitando as características e 

peculiaridades do target. Gobé (2009) explica que a construção de marcas emocionais está 

fundamentada em quatro importantes pilares: relacionamento, experiências sensoriais, 

imaginação e visão. Segundo o autor, é fundamental o fortalecimento desses pilares para que 

uma marca consiga, além dos benefícios funcionais, transmitir benefícios emocionais e de 

auto-expressão.  

É possível observar que há uma predisposição natural das pessoas a dar valor maior 

àquilo que as agrada, seja com relação ao nome interessante de um produto e seu design ou a 

uma campanha bonita. Se tiverem elementos emocionais adequados ao posicionamento, o 

design, a publicidade e os eventos promocionais que envolvem a marca vão agregar ao 

produto uma percepção maior de seu valor. Com isso, tanto o preço quanto a participação de 

mercado tendem a crescer, uma vez que o valor percebido e a atratividade aumentaram. Uma 

qualidade subjetiva foi adicionada à marca (MARTINS, 1999, p. 17). 

3.2.4. Marketing de experiência 
 

                                                           
6 Extensão de marca é a atividade de estender o uso da marca para outras versões de produtos e serviços, seja de 
forma direta ou indireta, com o objetivo de facilitar o lançamento de novas alternativas de bens ou de proteger e 
reforçar a marca. Pode seguir uma estratégia de verticalização, ampliando a presença na mesma categoria ou 
segmento, ou de horizontalização, sendo aplicada em outros negócios além daqueles originalmente relacionados 
a marca. Fonte: Guia das Melhores Práticas de Branding – Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) 
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É perceptível que as marcas começam a ser pertencentes aos consumidores/clientes 

devido à admiração e amor que esses possuem por elas. Roberts (2005, p. 71) comenta que as 

lovemarks “são criação e propriedade das pessoas que amam. Onde há um cliente apaixonado, 

há uma marca de amor.”. Nesse sentido, no caminho da compreensão do conceito de marca 

emocional, torna-se necessário conhecer o modelo de experiências (SOLOMON, 2002). 

O objetivo de envolver o consumidor como parceiro e fã de determinada marca, 

produto ou serviço está presente na comunicação mercadológica atual e para expandir e 

cativar os clientes, são oferecidas as mais diversas experiências relacionadas às marcas, 

notadamente aquelas que se servem das linguagens e lógicas do entretenimento. 

Jeremy Rifkin (2000) já alertava que, em uma “era do acesso” dominada pelas redes, 

os mercados convencionais devem naturalmente dar lugar a uma “cultura da experiência”. 

Compreende-se marketing de experiência como sendo um momento único do consumidor 

com a marca, uma ação que leva a um contato direto do anunciante com seu consumidor final. 

Esse momento pode ser definido como “o conjunto de pontos nos quais as empresas e os 

consumidores trocam estímulos sensoriais, informações e emoções” (ROBINETTE, BRAND 

e LENZ, 2002, p. 58). Esses autores definem que essa forma de experiência é de extrema 

importância para uma marca, pois ela faz com que haja uma interação do consumidor com a 

empresa, sendo o consumidor estimulado a despertar seu interesse pela marca. 

O que se observa é o estímulo do consumo de experiências, tão importante ou mais, 

hoje em dia, do que outras modalidades habituais do consumo. A proposta do marketing de 

experiência é, portanto, a de produzir experiências agradáveis que marquem indelevelmente a 

história de cada um. Nesse sentido, o exercício das marcas tem se aproximado bastante do 

universo do entretenimento. A intimidade, resultante de um bom conhecimento do mercado e 

do público-alvo da empresa, pode criar um laço direto com o cliente, dividindo com ele 

experiências, relembrando momentos únicos e íntimos do cliente, familiarizando e retendo-o à 

marca. 
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4. AS ESTRATÉGIAS E O TOQUE DA PIMENTA 

4.1. Uma criação apimentada: Breve histórico da Chilli Beans 
 

A Chilli Beans é uma marca brasileira que, por suas características e posicionamento, 

pode ser considerada uma marca pós-moderna que compreende a natureza contemporânea dos 

mercados e busca estruturar sua gestão de marca nesse contexto de mercado, configurando-se 

como objeto rico na análise da sociedade de consumidores atuais. 

A marca da pimenta tem suas origens nas viagens em estudo do dono e empreendedor 

Caito Maia7 aos Estados Unidos nos anos 90. Bom observador dos hábitos de consumo de 

óculos modernos por jovens que os usavam como acessórios, o músico, trouxe alguns 

modelos em sua volta ao Brasil, em 1994. Eram modelos, irreverentes, modernos, de design 

arrojado que logo fizeram sucesso entre os amigos de Caito (MAIA; ARAÚJO, 2012).  

 

 
Figura 1: Caito Maia, Presidente da Chilli Beans 

Fonte: CHILLI BEANS (2014). 

                                                           
7 No livro “E Se Colocar Pimenta?: A História da Marca Mais Quente do Brasil - Sem Cortes”,  Caito Maia, 
ousado e inovador na essência, e Rodolfo Araújo, especialista em branding e jornalista experiente, contam a 
história da marca e apresentam o fazer acontecer na visão não apenas do protagonismo de Caito, mas sob a ótica 
de todos os integrantes de uma equipe sintonizada e comprometida com o sucesso permanente da Chilli Beans.  
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A Chilli Beans8 surge, de fato, com um estande no Mercado Mundo Mix (SP), em 

1997, com óculos de sol focados nas tendências de moda. No mesmo ano, chega à Galeria 

Ouro Fino e a transforma em referência de consumo e comportamento jovem do país. Em 

outubro do mesmo ano, Caito inaugura o primeiro quiosque no Shopping Villa-Lobos (SP) e 

lança a identidade da marca.  

Após o sucesso da feira itinerante (Mercado Mundo Mix) e nascimento da marca 

Chilli Beans, os produtos passaram a ser expostos em lojas multimarcas, porém sem a devida 

representatividade da marca. Novos convites chegavam, fazendo com que Caito e sua equipe 

precisassem contratar mais pessoas, reestruturar a empresa e comprar mais óculos em 

intervalos de tempo menores.  Caito logo percebeu a necessidade e foi chamado a crescer com 

lojas da marca, porém sem possuir o capital necessário. A esta altura, o empresário estabelece 

contato com Mário Ponci, da área de marketing com experiência estabelecida na área de 

franquias e é então que a marca Chilli Beans se estabelece como franqueadora e se fortalece 

como marca.  

2001 foi o ano do início das operações de franquia, que desde o começo afirmam a 

Chilli Beans como um ótimo modelo de negócios. No ano seguinte, a marca inaugura sua 

primeira loja no Shopping Ibirapuera (SP), com o mesmo conceito do quiosque: o contato 

direto com os produtos. Em 2005, a Chilli Beans inaugura seu primeiro ponto de venda 

internacional no Shopping Oeiras, em Lisboa. No ano seguinte, chega aos EUA com sua loja-

conceito na badalada Melrose Avenue, Los Angeles. 

O ano de 2006 foi marcado pela ampliação do mix de produtos da marca. Além das 

novas opções em acessórios, as principais novidades ficaram por conta da linha exclusiva de 

relógios e a criação da linha Special, óculos escuros hand-made. Em 2009, surgem as 

primeiras criações em conjunto: G por Gloria Coelho, Carlota Joakina, Thais Gusmão e 

Melissa. 2010 é o ano do lançamento da Linha Vista de armações de grau, bem como os 

óculos em parceria com Alexandre Herchcovitch. Novos canais de venda são lançados, a 

vending machine e o "Chilli Truck" (figura 2), loja itinerante que vai a eventos e cidades de 

todo o Brasil. No final de 2010, a Chilli chega a Rio Branco, no Acre e completa a presença 

em todas as capitais do país. Em 2011, a Chilli Beans atinge a marca de 400 pontos de venda 

nas principais cidades do país. É o ano da chegada ao continente africano com a loja no Bellas 

Shopping, em Luanda, na Angola, e a primeira loja na Colômbia. No ano de 2012, a 

convenção anual é realizada em um cruzeiro exclusivo com mais de 3 mil pessoas, o Navio 

                                                           
8 Fonte: http://chillibeans.com.br/marca/historia Acesso em: 22 abr 2014. 

http://chillibeans.com.br/marca/historia
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Chilli Beans (foto 3). A marca inaugura sua loja em Los Angeles e atinge recorde de aberturas 

em um ano: de 150 PDVs. É o ano da entrada da Gávea Investimentos como sócio investidor. 

 

Figura 2: Chilli Truck 
Fonte: CHILLI BEANS (2014). 

 

 
Figura 3: Navio Chilli Beans 

Fonte: CHILLI BEANS (2014). 

 

Um desafio, segundo Maia e Araújo (2012), para a consolidação da marca foi a 

qualidade ter sido questionada diversas vezes, mesmo sendo posteriormente aprovada e 

reconhecida por diversos testes nacionais. Isso se deve aos indivíduos que se sentiram 

inseguros sobre a procedência dos produtos, dado que, no começo, eles eram comprados de 

um camelô.  Hoje, segundo informações referentes a entrevista com o gerente da franquia 
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local, Italo Diogo, a marca produz seus bens, importando-os. Aproximadamente 90% vêm da 

China, 5% é feito no Brasil e os outros 5% na Argentina, local também mais acessível do que 

nacionalmente.  

Hoje, a Chilli Beans9 é a maior rede brasileira especializada em óculos escuros e 

acessórios. Com mais de 580 pontos de venda exclusivos no Brasil, Estados Unidos, Portugal, 

Peru, Colômbia e Kuwait, a Chilli Beans é uma marca diversificada, com uma linha de 

produtos que inclui, além dos óculos escuros e relógios, armações de óculos de grau e lentes 

em pontos de vendas exclusivos.  

 
Figura 4: Produtos Chilli Beans 

Fonte: Autora. 
 

Durante esses anos, a rede Chilli Beans vem conquistando inúmeros prêmios e 

certificações que confirmam que a marca tem estado atenta ao mercado em que está inserida. 

Dentre outros títulos, o site da Chilli informa que a marca é bicampeã no prêmio Época 

Reclame Aqui – As Melhores Empresas para o Consumidor; é considerada a Melhor Loja em 

                                                           
9 Fonte: http://chillibeans.com.br/marca Acesso em: 22 abr 2014. 

http://chillibeans.com.br/marca
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Inovação, pelo Retail Design Institute, de Nova York (2012); foi 1º Lugar em Inovação e 

Design de Loja, em “Os Mais Importantes no Varejo”, da revista No Varejo (2012); está entre 

a Três Melhores Franquias do Brasil, pela Associação Brasileira de Franchising, a ABF 

(2012); ficou em 2º lugar no ranking da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, na 

categoria “Vestuário, Calçados e Acessórios” (2012); recebeu o Selo de Excelência em 

Franchising pela Associação Brasileira de Franchising (2009, 2010, 2011 e 2012); venceu 

como Melhor Empresa do Varejo Brasileiro, na categoria “Inovação e Design de Loja”, no 

Brazilian Retail Week (2011); e recebeu o Prêmio da revista Carta Capital, por estar entre as 

100 Empresas mais Admiradas do Brasil (2010). 

 

Figura 5: Prêmios Chilli Beans 
Fonte: CHILLI BEANS (2014). 

4.1.1. A marca  
 

A denominação Chilli Beans surgiu como sugestão de um amigo de Caito Maia, o 

dono da empresa; e a pimenta, sua insígnia, veio do fato de Caito gostar dessa fruta, de modo 

que ele o pensou como um trocadilho à designação da banda The Red Hot Chilli Peppers, da 

qual ele era fã (ARAÚJO, MAIA, 2012).  

Sobre marca, Lindstrom (2007) acredita que é algo que vai muito além do logotipo, 

para o autor, se ele não combinar com a identidade da marca, deverá ser reconstruído para que 

possa ser integrado à identidade dela, completando-a. O autor acredita que existe alguns 

tópicos que podem ser abordados para construir a imagem da marca. 
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Nesse sentido, a partir da abordagem de Lindstrom e baseando-se nos estudos de 

Farina, Perez e Bastos (2006), observou-se as relações significativas entre a identidade visual 

e a marca Chilli Beans. Inicialmente, pode-se afirmar que o nome da marca implica em um 

perfil inovador, descolado e único – não há nenhuma marca no segmento que se aproxime; o 

ícone, a pimenta, relaciona-se ao slogan (“E se colocar pimenta?”), e permite uma maior 

flexibilidade para explorar novas formas de divulgação; as cores são parte do símbolo da 

marca (pimenta), mas, de forma indireta, e como explica Farina, Perez e Bastos (2006), 

transmitem sensações que podem ser identificadas por seus consumidores, a cor vermelha 

simboliza desejo, poder e amor, e o verde significa vigor, juventude e frescor – características 

do seu principal público-alvo, os jovens. 

Para Kapferer (2004), a palavra-chave para gestão de marcas na sociedade pós-

moderna em que vivemos não é mais imagem, e sim identidade, que consiste no sistema de 

valores próprios de cada marca. Para o autor, a função primordial da marca é ser referência. 

Para funcionar como tal, o público tanto interno quanto externo, precisa saber quais valores 

especificamente uma marca carrega. São esses valores que internamente ditam o rumo, 

orientam planos de produtos, pesquisas e comunicação. São esses valores que externamente 

determinam a relação e a proximidade do consumidor com a marca. 

Para tanto, a pimenta se tornou a imagem oficial da empresa, estando presente em 

diversas campanhas publicitárias, explanando o posicionamento da marca como “provocativa, 

ardente e envolvente” (CHILLI BEANS, 2014). Centrada em um forte conceito de mudança 

constante, sempre seguindo as principais tendências de moda, a marca também se preocupa 

com a renovação de sua identidade visual. Ao longo dos anos, o logotipo da marca passou por 

algumas modificações, mas sempre manteve como elemento principal de identificação a 

tradicional “pimenta vermelha”, que, de tempos em tempo, se posiciona de maneira diferente 

em sua identidade visual. 

 

Figura 6: Atual identidade visual da Chilli Beans 
Fonte: CHILLI BEANS (2014). 
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Dentre outros, dois valores são destaques na identidade visual e no próprio 

posicionamento da marca Chilli Beans. O primeiro é o valor da sedução da marca que está 

relacionado ao apelo sensual, provocativo, que envolve uma atitude jovem, sobretudo quanto 

ao “estado de espírito”. A marca procura ser envolvente, sedutora e “ativadora da atenção”, 

evitando excessos que conduzem à vulgaridade. O segundo é o valor da originalidade que tem 

relação com a busca de um diferencial, de uma personalidade única da marca Chilli Beans, de 

forma que possa ser reconhecida dentre as outras marcas.  

Sobre essa personalidade da marca, Italo Diogo, o gerente da franquia do West 

Shopping Mossoró, objeto do presente estudo, complementa que se a Chilli Beans fosse uma 

pessoa, “ela seria uma pessoa de atitude, estilo, com personalidade forte, envolvente, valores 

focado no crescimento pessoal”. 

4.1.2. A franquia Mossoró West Shopping 
 

O distrito de Mossoró foi criado em 27 de outubro de 1842, conforme o IBGE10, 

através da resolução provincial de número 87. Em março de 1852, foi elevado à categoria de 

vila, e em 9 de novembro de 1870, virou cidade, através de lei provincial. Atualmente é 

considerado como um dos polos de urbanismo e desenvolvimento do país. 

Em desenvolvimento, a cidade de Mossoró tem assistido o crescimento das empresas 

locais, centros comerciais e a consequente multiplicação de franquias. Como destaque no 

comércio varejista do município, está o West Shopping Mossoró11. Pertencente ao Grupo 

CINCO V e administrado pela Partage Shopping Centers, o shopping foi inaugurado em 6 de 

julho de 2007 e possui aproximadamente 100 lojas. 

Dentre estas 100 lojas, está a franquia objeto deste estudo, a Chilli Beans. Segundo o 

atual gerente da franquia, a Chilli Beans chegou ao Mossoró West Shopping em 2009. Quanto 

à implantação, ele afirmou que, previamente, foi realizado um estudo de mercado de acordo 

com a população da cidade. Como a cidade já possuía seu primeiro shopping center, a Chilli 

começou com um quiosque, a fim de expor a marca e sentir o comportamento do consumidor 

local com a marca. Após pouco mais de um ano, o quiosque passou a ser um loja moderna e 

                                                           
10 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades online – Mossoró - RN. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 07 fev. 2014. 
 
11 http://www.westshoppingmossoro.com.br/institucional.php Acesso em: 03 jun. 2014. 
 

http://www.westshoppingmossoro.com.br/institucional.php
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ampla. Hoje a cidade conta com dois pontos de venda – um no West Shopping Mossoró e o 

outro no Shopping Liberdade. 

Italo acredita que o público majoritário da franquia é o jovem com idade entre 18 e 30 

anos, classe social B e C, com estilo de vida mais arrojado. Ele afirma que a marca atende a 

todo público de idade, classe social, e sexo, mas, de forma geral, são esses jovens de classe 

média que procuram mais pelo estilo, conforto e preço acessível da marca. 

4.2. Chilli Beans e as estratégias para um novo mercado 
 

A Chilli Beans é uma marca brasileira que cresce e se desenvolve como resultado dos 

seus significados e representações semióticas, tendo suas campanhas publicitárias 

majoritariamente pautadas pela invocação simbólica – fator potencializado por pertencer ao 

segmento da moda. Além disso, a efemeridade e a tecnologia, características das estratégias 

da empresa, reafirmam os pilares contemporâneos da marca. 

Pode-se destacar, dentro do macro de elementos pós-modernos, o fato da marca ser um 

claro exemplo da importância do estudo das marcas como produções culturais, já que mais do 

que dar destaque aos atributos utilitários ou mesmo emotivos, a comunicação desenvolve suas 

estratégias através de narrativas socioculturais que produzem e reproduzem significados que 

habitam a vida cotidiana – festas e relacionamento, por exemplo.  

Quanto à questão da moda, dos gostos e da estetização marcantes da atual sociedade, 

destaca-se a efemeridade resultante do fato das mercadorias da Chilli Beans apresentarem 

uma alta rotatividade devido ao lançamento de coleções semanais, de modo que a 

efemeridade, característica intrínseca ao consumo contemporâneo seja muito latente nessa 

análise. Essa transitoriedade se deve, como sugere Gilles Lipovetsky, a:  
 
Os signos efêmeros e estéticos da moda deixaram de aparecer, nas classes populares, 
como um fenômeno inacessível reservado aos outros: tornaram-se uma exigência de 
massa, um cenário de vida decorrente de uma sociedade que sacraliza a mudança, o 
prazer, as novidades. A era do prêt-à-porter coincide com a emergência de uma 
sociedade cada vez mais voltada para o presente, euforizada pelo novo e pelo 
consumo (LIPOVETSKY, 1997, p. 115). 

 

O fato de muitas pessoas mudarem gostos, comportamento expressado no constante 

consumo de novidades, não seria porque o consumidor estaria mudando sua identidade de 

forma incoerente, lembrando o que dizem críticos da pós-modernidade, como Bauman (1999, 

2001), e sim porque é o processo para a pessoa ir se descobrindo, tomando consciência de sua 
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identidade (CAMPBELL, 2006, p. 12). Lipovetsky (2004, p. 121) também parece ter o 

mesmo posicionamento, ao defender que nos dias atuais não seria tanto a preocupação com o 

que os outros pensam, com o reconhecimento no sentido de busca ou afirmação de status, o 

que estimularia o consumo, mas qualquer outro tipo de prazer emocional (“saúde, repouso, 

boa forma, sensações, viagens”, incluindo a “própria experiência do prazer da novidade”). 

Portanto, o efêmero é algo intrínseco ao capitalismo, é desejado por nós, porque 

enjoamos do antigo, porque queremos mudar nosso gosto, queremos expor nosso padrão 

social, queremos criatividade, queremos mais. No entanto, ao mesmo tempo em que 

desejamos o novo constantemente, não conseguimos nos livrar do antigo na mesma proporção 

por uma questão simbólica. Quando um objeto já foi totalmente divulgado e expandido para 

todos os públicos é quando ele necessariamente precisa ser modificado (BOURDIEU, 1998).  

Aliado a esses fatores, o diferencial da marca é o foco em tecnologia e inovação e o 

contato que estabelece com o seu público alvo. A tecnologia é um recurso de marketing, pois 

facilita a captação do mailing dos clientes, para a comunicação de campanhas, pesquisas de 

opinião, promoções e, ainda mais importante, permite criar uma experiência entre consumidor 

e marca através das diversas plataformas hoje disponíveis e por elementos no próprio ponto 

de venda, promovendo uma melhor experiência com a marca.  

Um aspecto bastante relevante é que, de imediato, pode-se considerar que o 

relacionamento contínuo com o cliente, no caso da Chilli Beans, significa possuir 

colaboradores com os quais o público alvo se identifica, é uma vantagem enorme. Isso se 

confirma com a pesquisa realizada. Quando questionado sobre a cultura da marca, o gerente 

da franquia local da Chilli Beans explanou que trata-se de “uma cultura aberta onde todos os 

funcionários são parte do negócio, têm direitos e deveres bem definidos, onde suas opiniões, 

críticas  e sugestões são levadas em consideração”.   

Funciona como um ciclo, ao se tratar bem os funcionários eles se motivam e geram 

mais lucro e quanto mais lucro, mais motivação, e assim sucessivamente. Podemos conferir 

essa característica ao fato da economia está se voltando para as pessoas, como foi explanado 

nos capítulos iniciais. Os agentes, vendedores e clientes tornam-se cada vez mais 

fundamentais para a etnografia da marca, pois eles permitem a compreensão das relações 

sociais existentes por trás desse ato tantas vezes pensado como superficial.  

Outra inovação da empresa são os serviços agregados, como, por exemplo, a 

oportunidade que oferecem ao cliente de se adaptar com o produto por um período de 15 dias. 
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Durante esse tempo, caso o cliente não goste, pode trocar por outro modelo, desde que não 

apresente defeitos alheios à garantia.  

Apesar de desenvolver inúmeras estratégias, a marca não investe muito em 

publicidade como outras corporações. Sua principal fonte de marketing são os próprios 

clientes, que por meio do “boca a boca” – gerado pelo engajamento mercadológico da marca, 

resultante dos fatores já aqui citados e de outros que serão apresentados a seguir –, método 

usado no começo quando não possuíam capital suficiente para investir de outro modo, 

funcionou e decidiram manter, por acreditarem que se deu certo é melhor não mudar. 

Portanto, manter o cliente satisfeito fazendo com que ele goste do produto e do atendimento 

para que possa espalhar para outras pessoas de seu círculo de relações sociais é o foco deles.  

Com o intuito de compreender os motivos que servem de base para o marketing boca a 

boca da Chilli Beans, os próximos tópicos se subdividirão no Mix de Marketing apresentado 

por Kotler (1998), os 4 Ps do marketing, que formam um conjunto de ferramentas para se 

alcançar estratégias mais eficiente no mercado, expondo, a partir da observação e das 

informações passadas pelo site e pelos colaboradores locais, as estratégias adotadas em cada 

ponto pela marca. 

4.2.1. Produto 
 

Conforme Kotler (2003), Produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para 

satisfazer uma necessidade ou desejo. Em geral as empresas possuem diversas linhas de 

produtos, de acordo com a participação de mercado. Existem os considerados "carros-chefe", 

outros para atender simplesmente alguns clientes, outros considerados intermediários e os 

temporários ou sazonais. 

Seu carro-chefe, a Chilli Beans12 lança cerca de dez modelos de óculos escuros por 

semana, um mix que atende do público infantil ao adulto. As linhas se dividem em Kids, 

Clássico, Metal, Esporte, Trend, Brasil e Special – linha premium produzida manualmente 

com acetato nobre e cartela de cores diferenciada. Segundo o próprio site da marca, todas as 

lentes contam com proteção UV e são testadas e aprovadas pelo IBC/Inmetro. 

A crescente necessidade dos consumidores por peças novas culminou na decisão de 

Caito de lançar vários modelos por semana com o intuito que os clientes voltassem 

constantemente. Assim, com esse crescimento acelerado, seus fregueses passaram a ver os 

                                                           
12 Fonte: http://chillibeans.com.br/marca/produtos Acesso em: 22 abr 2014. 

http://chillibeans.com.br/marca/produtos
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óculos “não como uma peça médica, mas como acessório de moda colecionável e adaptável 

aos vários estilos de uma pessoa” (MAIA, ARAÚJO; 2012; p. 47).  

A linha de relógios segue o mesmo conceito dos óculos. Lançamentos semanais para 

todos os gostos e estilos, do clássico ao moderno, com design exclusivo e tecnologia 

inovadora. Entre os materiais utilizados estão o aço inoxidável, brass13, alumínio, silicone, 

PU14, couro e fibra de carbono. 

Os acessórios que complementam a linha de óculos da Chilli Beans são sprays limpa-

lentes, estojo rígido, flanela, sicurezza (cordão) e presilha porta-óculos para carro. Além 

disso, a marca lança produtos com edição limitada, como bonés, camisetas, bolsas e outros 

acessórios para compor o visual. 

Além da variedade dos produtos, a Chilli oferece serviços extras durante e após a 

venda, como a consultoria dos vendedores, o prazo de troca e adaptação, pequenos reparos 

são feitos de graça e o espelho digital (figura 7) de realidade aumentada – onde câmeras 

adaptadas em telas planas com sistema touch screen filmam o cliente e congelam a imagem 

para que o cliente escolha os óculos com mais facilidade. Esses tipos de garantia, segundo 

Kotler (2003), podem ser poderosos propulsores do valor e da credibilidade da empresa. 

 

 
Figura 7: Espelho digital Chilli Beans, franquia Mossoró West Shopping 

Fonte: Autora 

                                                           
13  Liga metálica de cobre e zinco com porcentagens deste último entre 5% e 45%. Outros metais podem ser 
adicionados, e variando a quantidade e a proporção destes metais, altera-se as propriedades da liga.  
14  Polímero que compreende uma cadeia de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas. É amplamente 
usado em espumas rígidas e flexíveis, em elastômeros duráveis e em adesivos de alto desempenho, em selantes, 
em fibras, vedações, gaxetas, preservativos, carpetes, peças de plástico rígido e tintas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uretano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espuma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B4mero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adesivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Selante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Veda%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaxeta&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carpete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tinta
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4.2.2. Preço 
 

Quanto ao P de Preço, Kotler (2003) afirma que este é o volume de dinheiro cobrado 

por um produto ou serviço. É, portanto, o valor que consumidor ao comprar um produto paga 

pelos benefícios dele, sendo, entretanto, apenas uma parte do custo total que os clientes 

pagam numa troca, que inclui vários outros fatores para tomada de valor. É o único 

componente do mix de marketing que gera receita e é um dos principais elementos na 

determinação da participação de mercado de uma empresa e de sua rentabilidade. 

 

Figura 8: Tabela de preços Chilli Beans 
Fonte: Autora. 

 

O preço aplicado pela Chilli Beans não é desenhado geograficamente, as lojas tem a 

mesma tabela de preços, sendo nivelados acima dos preços dos óculos de marcas nacionais, e 

abaixo de grifes internacionais. Os preços dos óculos variam de R$ 78 a R$ 298, conforme 

franquia local. 

Segundo Kotler (2003), quando se trata de questões quanto a precificação, as melhores 

respostas estão em torno de uma melhor segmentação e posicionamento de marcas mais fortes 

com excelência em gerência do relacionamento com os clientes. Nesse caminho, é mais 

provável que se alcance os consumidores globalizados, com explana o autor: 

A globalização, a hipercompetição e a Internet estão reformulando os mercados e as 
empresas. [...] A globalização induz as empresas a deslocar seus processos de 
produção para as localidades com custos mais baixos e a oferecer seus produtos no 
país de origem a preços inferiores aos dos fabricantes locais. A hipercompetição 
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resulta em mais empresas competindo pelos mesmos clientes, o que por sua vez 
resulta em redução de preço. E a Internet facilita a comparação de preços e a escolha 
da melhor oferta. O desafio para o marketing, portanto, é encontrar meios de manter 
os preços e a rentabilidade, em face dessas macrotendências (KOTLER, 2003, p. 
181). 

Observando o mercado atual, um dos grandes valores da Chilli Beans é a 

acessibilidade, e esse valor envolve o cálculo da relação custo/benefício. A questão da 

qualidade aliada a um preço mais baixo que o de outras marcas de qualidade permite que os 

consumidores tenham acesso mais fácil aos produtos. Esse aspecto, somado à diversidade da 

oferta, torna a marca democrática e acessível para uma gama variada de públicos. 

É importante considerar, ainda, que o preço é diferente do valor da marca e do produto 

para o cliente. Este está ligado a percepção psicológica do consumidor que resulta do 

confronto com suas necessidades, os benefícios da marca, e seus desdobramentos que podem 

estar relacionados aos desejos, status, pertença, etc. 

4.2.3. Praça 
 

A partir de Kotler (2003), o Ponto de Vendas ou Praça pode ser entendido como a 

combinação de agentes dos quais o produto flui, desde o vendedor inicial (geralmente o 

fabricante) até o consumidor final. Uma empresa pode, dependendo da logística planejada, 

utilizar-se do atacadista, do distribuidor, do varejista, do correio, de loja própria, ou de 

qualquer outro canal para distribuir seus produtos na praça.  

Quanto ao ponto físico no que concerne ao ponto de venda, no ano de 2000, Caito 

desenvolveu o conceito self-service de exposição dos produtos nos quiosques, uma forma 

inédita no segmento. Os óculos, que eram vistos como produtos óticos em vitrines fechadas, 

passam a ser acessórios de moda.  

Hoje, a marca trabalha com dois tipos de pontos de venda: quiosque e loja (figuras 9 e 

10). Os dois formatos são exemplos de loja sem vitrine arquitetados para estimular o contato 

dos clientes com o mix de produtos e com a marca. Dentre outros sentidos, como a própria 

visão, explorada pelos designs modernos das lojas e o merchandising, por exemplo, o sentido 

da audição também é um pilar – o ambiente tem sempre música alta e desse modo, por uma 

estratégia de marketing e logística, ao se deparar com inúmeras opções de bens e um espaço 

envolvente, o cliente se sente mais confortável e incitado a comprar.  
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Figura 9: Modelo quiosque Chilli Beans 

Fonte: CHILLI BEANS (2014). 
 

 
Figura 10: Modelo loja Chilli Beans, franquia Mossoró West Shopping 

Fonte: Autora. 
 

O ponto de venda precisa corresponder à atitude vendida pela marca do produto e 

representar seu público-alvo. Essa identificação do público vai desde a escolha dos 

colaboradores da loja, do visual dos quiosques e lojas, até a tecnologia e design dos produtos. 

Nesse sentido, pode-se considerar que a Chilli Beans vende mais do que óculos, vende 

personalidade, e seus colaboradores são mais do que vendedores, são parte da tribo.  

A construção da estratégia de marca é complexa e estritamente ligada a esta 

identificação do cliente com a atitude que representa a marca. A Chilli Beans, como apontou 

Italo Diogo, aposta na venda de um comportamento, uma atitude, e seus vendedores são 

consultores atentos às ultimas tendências da moda e ao estilo pessoal de cada consumidor. 

Sobre esse quesito, Kotler (2003, p. 57) aponta que “os empregados (colaboradores) são a 

própria empresa”. Para o autor, os funcionários constroem e destroem o plano de marketing.  
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Além dessa cultura enriquecedora com os colaboradores, para garantir a qualidade e 

confiabilidade dos seus produtos, a Chilli Beans disponibiliza em todos os seus pontos de 

venda o fotômetro, um aparelho certificado pelo Inmetro que testa as lentes e permite 

comprovar rapidamente a proteção dos óculos da marca. Esses elementos são pilares das 

transformações apresentadas pela atual sociedade que preza pela centralidade do indivíduo no 

negócio e o foco no acesso aos recursos e não em seu controle. As empresas necessitam criar 

valor com e para o cliente, criando experiências singulares para cada indivíduo.  

4.2.4. Promoção 
 

Ainda de acordo com Kotler (2003), as principais ferramentas do Composto Promoção 

são: propaganda, promoção de vendas, venda pessoal e relações públicas. A promoção refere-

se, portanto, às estratégias necessárias para se combinar comunicação e métodos em uma 

campanha coordenada.  

A já tratada relação humanizada e personalizada entre a empresa e os colaboradores e 

dos colaboradores com os consumidores, que evidencia a venda pessoal e as relações públicas 

da empresa, podem ser inseridas no que Kotler (2003) chama de Marketing de 

Relacionamento. O autor (2003, p. 133) descreve o termo “capital de relacionamento” como 

sendo a soma do conhecimento, experiência e confiança de que a empresa desfruta perante os 

clientes, empregados, fornecedores e parceiros de distribuição. Esses relacionamentos 

geralmente valem mais do que os ativos físicos da empresa. Os relacionamentos determinam 

o valor futuro do negócio. 

Tratando-se das estratégias utilizadas pela Chilli Beans, cabe considerar que, no 

panorama pós-moderno, o hedonismo relaciona-se estreitamente com a sociedade do 

consumo, para a qual o sujeito tem a necessidade de ser feliz e, como afirma Baudrillard 

(2008), há uma ilusão de que esta felicidade passa necessariamente pelo ato de consumir.  

Segundo o site da empresa, ao longo dos anos, a Chilli Beans apostou na comunicação 

multiplataforma, com uma linguagem contemporânea, cheia de atitude. Com isso, se tornou 

muito mais do que uma marca de acessórios. A Chilli Beans realiza ações que chamam a 

atenção por sua ousadia e irreverência. Suas campanhas publicitárias envolvem temas como 

sensualidade e cultura pop (CHILLI BEANS, 2014). 
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Figura 11: Exemplos de campanhas da Chilli Beans 

Fonte: CHILLI BEANS (2014). 

 

A Chilli apresenta-se como uma marca democrática, como mostra a campanha “Para 

todas as espécies”, estimula o colecionismo – enfatizando os múltiplos gostos e a efemeridade 

contemporânea – com a campanha “Sua vida pede muitos” e, como esperado, os óculos de sol 

destacam-se numa quantidade expressiva das peças publicitárias veiculadas, aproveitando o 

raciocínio de que o uso do produto, se não garante, certamente contribui para que o indivíduo 

encontre a tão procurada felicidade, por exemplo. A esse respeito cabe a afirmativa de Kotler 

quando trata de propaganda: 
O objetivo da propaganda não é descrever fatos sobre o produto, mas vender 
soluções ou sonhos. A propaganda deve ser vinculada às aspirações do cliente. É o 
que faz empresas como Ferrari, Tiffany, Gucci e Ferragamo. Um automóvel Ferrari 
realiza três sonhos: reconhecimento social, liberdade e heroísmo. Vale a pena 
lembrar-se da observação do fundador da Revlon, Charles Revson: “Em nossa 
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fábrica, fabricamos batons. Em nossa propaganda, vendemos esperança” (KOTLER, 
2003, p. 192). 
 

Dentro do período da presente pesquisa, a campanha exposta denomina-se “Manto 

Sagrado” (figura 12), com coleções voltadas para a Copa do Mundo e o patriotismo brasileiro, 

o que evidencia o engajamento junto ao público e ao contexto da sociedade. 

 

 
Figura 12: Modelos da edição Manto Sagrado 

Fonte: Autora. 
 

Dentre outros desdobramentos ligados a promoção de vendas, a marca teve ainda 

participações no programa global Big Brother Brasil, por exemplo, e, além das campanhas 

publicitárias, a marca está por trás de um mundo de ações de patrocínio de festas, shows, 

esportes, ações sociais e outros eventos ligados à atitude e ao comportamento do target. 

As ações15 e os eventos16 caracterizam as estratégias de promoção de vendas e do 

marketing de experiência por estar diante do público potencial da marca, como na 

participação no SPFW (figura 13), o evento de moda mais importante do Brasil, ou no Rock 

in Rio, onde ofereceu uma montanha-russa (figura 14) para cerca de 700 mil pessoas que 

estiveram presentes na Cidade do Rock. A marca ainda lançou um concurso nacional para 

contratar o designer que passou a integrar seu departamento de criação. Recentemente a 

marca patrocinou o FYF, o festival de música alternativa mais conceituado da Califórnia. 
 

                                                           
15 http://chillibeans.com.br/marca/acoes Acesso em: 22 abr 2014. 
16 http://chillibeans.com.br/marca/eventos Acesso em: 22 abr 2014. 

http://chillibeans.com.br/marca/acoes
http://chillibeans.com.br/marca/eventos
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Figura 13: Chilli Beans no SPFW 
Fonte: CHILLI BEANS (2014). 

 

 
Figura 14: Ação Chilli Beans no Rock in Rio 

Fonte: CHILLI BEANS (2014). 

 
Kotler (2003) ao tratar do marketing de experiência explana um argumento que põe as 

estratégias da Chilli Beans como exemplificação positiva. O autor acredita que o objetivo do 

profissional do marketing é adicionar drama e entretenimento ao que, do contrário, não 

passaria do trivial cotidiano. “O desafio é oferecer aos clientes experiências memoráveis” 

(KOTLER, 2003, p. 129). 

A promoção de vendas, o marketing de experiência, a publicidade e todos os 

elementos da venda pessoal, do merchandising etc., desde que estejam em consonância com a 

personalidade e a identidade da marca, são ferramentas potenciais para desenvolver laços, 

promover momentos inesquecíveis e, consequentemente, reter clientes. 
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Além disso, Kotler (2003) atenta para a questão da eficácia. O autor afirma que “uma 

coisa é despertar a consciência, outra coisa é reter a atenção e ainda uma terceira é 

desencadear a ação” (KOTLER, 2003, p. 31). Ou seja, os estímulos devem ser suficientes para 

gerar a atenção capaz de estimular a compra. 
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5. PESQUISA, ANÁLISE E RESULTADOS 

5.1. Metodologia: os passos da pesquisa  
 

Um método é um conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma 

determinada realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou 

comportamentos (OLIVEIRA, 1997). O método científico caracteriza-se pela escolha de 

procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada situação sob 

estudo e sua escolha deve estar baseada em dois critérios básicos: a natureza do objeto ao qual 

se aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo (FACHIN, 2001). 

Para tanto, no desenvolvimento da presente pesquisa utilizar-se-á o estudo de caso da 

marca Chilli Beans relacionado ao estudo bibliográfico dos conceitos pertinentes ao presente 

projeto, aliado a avaliação dos resultados de pesquisas quanti-qualitativas para resolução do 

problema aqui apresentado.  

Na fase inicial do desenvolvimento e formação da pesquisa, a pesquisa bibliográfica 

apresentou-se como fundamental, com o intuito de revisar os estudos e pesquisas já 

produzidas, assim como verificar quais questionamentos e conceitos ainda estão sendo 

levados em consideração e necessitam de desenvolvimento, para, além de se apresentar um 

tema relevante, ter uma investigação que não só dê continuidade aos estudos da área, mas que 

acrescente e gere novos problemas e novas respostas. 

Diante do objeto e tema delimitados, o estudo de caso e as pesquisas quanti-

qualitativas apresentam-se como métodos complementares que configuram técnicas mais 

eficazes para compreender as relações de produção de sentido das marcas, a construção do 

consumo simbólico a partir do sujeito e o desenvolvimento da análise do consumidor/fã atual. 

Sendo um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar 

uma unidade individual, a utilização do estudo de caso justifica-se pela possibilidade da 

contribuição na melhor compreensão dos fenômenos individuais, processos organizacionais e 

políticos da sociedade.  

Conforme Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende 

um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de dados. 

Possibilitando, assim, a investigação do fenômeno contemporâneo partindo do seu contexto 

real, utilizando-se de múltiplas fontes de evidências.  

Nesse sentido, um caso pode ser definido como um fenômeno de certa natureza 

ocorrendo num dado contexto (MILES e HUBERMAN, 1994, p. 25). O caso é uma unidade 
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de análise, que pode ser um indivíduo, o papel desempenhado por um indivíduo ou uma 

organização, um pequeno grupo, uma comunidade ou até mesmo uma nação. Todos esses 

tipos de caso são unidades sociais. Entretanto, casos também podem ser definidos 

temporariamente (eventos que ocorreram num dado período), ou espacialmente (o estudo de 

um fenômeno que ocorre num dado local). 

A partir de Yin (2001), pode-se dizer que um projeto de pesquisa que envolva o 

Método do Estudo de Caso envolve três fases distintas: a. a escolha do referencial teórico 

sobre o qual se pretende trabalhar; a seleção dos casos e o desenvolvimento de protocolos 

para a coleta de dados; b. a condução do estudo de caso, com a coleta e análise de dados, 

culminando com o relatório do caso; c. a análise dos dados obtidos à luz da teoria selecionada, 

interpretando os resultados (YIN, 2001, p. 40-77). 

Para Duarte e Barros (2009), este método tem um caráter de técnica qualitativa, isto é, 

procura aprofundar por meio de uma investigação empírica determinado fenômeno atual. É do 

tipo que analisa questões que perguntam “como” e “por que” um acontecimento específico 

tomou forma. É muito utilizado na propaganda e no marketing para compreender como 

determinada marca, por exemplo, ganhou sua posição mercadológica perante os concorrentes. 

Os autores defendem que um estudo de caso é caracterizado pela utilização de várias fontes de 

pesquisa diferentes, como matérias em jornais, revistas e livros que falam do assunto, filmes, 

programas de televisão, tudo associado às entrevistas, observações participantes etc. 

A partir destas diretrizes, como ferramentas do estudo, foram feitas entrevistas de 

aprofundamento sobre a marca com os gerentes locais, com o objetivo de compreender o 

posicionamento da marca, suas configurações e estratégias locais, e possíveis diferenças 

consequentes da localização e públicos, por exemplo. Aliado a isso, foi feita uma breve 

análise das campanhas recentes da empresa e suas ações de marketing, como forma de traçar 

o perfil da comunicação, da simbologia e o estilo de vida apresentado pela marca.   

Após a etapa mais geral da pesquisa, foram aplicados questionários para colaboradores 

e consumidores com o objetivo de traçar o perfil predominante, para, por último, sincronizar 

os dados com os levantamentos desenvolvidos durante o estudo, aos objetivos e o 

posicionamento apresentados pela empresa, concomitante aos novos questionamentos 

gerados, e, sobretudo, aos desdobramentos contemporâneos. 
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5.2. Análise dos resultados 
 

A pesquisa empírica contou com três etapas. Primeiramente, foi feita uma entrevista, 

com o gerente da franquia local, Italo Diogo, no dia 29 de abril de 2014, com o objetivo de 

conhecer melhor o objeto do estudo, a marca, assim como filtrar as percepções da mesma 

perante o público, para uma futura análise comparativa com a opinião dos clientes. Essa etapa 

foi fundamental para o desenrolar desse estudo até aqui pois norteou toda a discussão teórica e 

as exemplificações desta. 

A segunda etapa voltou-se para os colaboradores da Chilli Beans, com o objetivo de 

analisar a consonância entre o perfil do público interno com o do público externo, assim como 

ampliar a margem comparativa, iniciada pela entrevista da primeira etapa, entre a imagem que 

a empresa tem da marca e o que seu público realmente enxerga. Nesse sentido, foi aplicado 

um questionário com 13 perguntas, realizado com cada um dos 7 funcionários da franquia 

aqui analisada nos dias 26 e 27 de junho de 2014. 

Com o objetivo de traçar o perfil dos consumidores Chilli Beans, de compreender de 

que forma a marca tem atraído e retido esses clientes, assim como de verificar a pertinência 

das estratégias da marca com a geração de um consumidor-fã. A terceira etapa desenvolveu-se 

em torno de um questionário com 14 perguntas voltadas para aqueles que já compraram na 

loja e tiveram alguma experiência com a marca. Para tanto, foram aplicados 100 

questionários, configurando 10% do público mensal – segundo gerente da franquia –, durante 

o período de 29 de junho à 6 de julho de 2014, na franquia Chilli Beans Mossoró West 

Shopping17. 

5.2.1. Quantificação e perfil dos colaboradores 
 

O questionário para os colaboradores inicia-se com questões voltadas para o perfil 

destes, levando em consideração sexo, idade, estado civil, formação e renda familiar, sendo 

parte do objetivo deste compreender se há uma predominância clara de um perfil e de qual 

parcela da sociedade brasileira eles fazem parte. 

 

 
 
 
 
                                                           
17 Durante a conclusão da monografia, o Mossoró West Shopping entrou no processo de mudança de nome para 
Partage Shopping, porém, para o presente estudo, decidimos manter o nome que estava em vigor até então. 
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Gráfico 1: Sexo colaboradores Chilli Beans 

Fonte: Autora 

  

Gráfico 2: Idade colaboradores Chilli Beans 
Fonte: Autora 

 
Gráfico 3: Estado Civil colaboradores Chilli Beans 

Fonte: Autora 
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Gráfico 4: Formação colaboradores Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 
Gráfico 5: Renda familiar colaboradores Chilli Beans 

Fonte: Autora 
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As questões iniciais apontam que o perfil predominante dos colaboradores da Chilli 

Beans são homens (57%), com idade média de 18 a 25 anos (71%) e solteiro (86%), com 

ensino superior incompleto (71%) e uma renda familiar média de 01 a 03 salários mínimos 

(71%).  Em seguida, buscando caracterizar o perfil básico desses funcionários, questionou-se 

qual o estilo, referente a vestimentas e a música. 

 

 
Gráfico 6: Estilo colaboradores Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 
Gráfico 7: Estilo musical colaboradores Chilli Beans 

Fonte: Autora 
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pop/rock (72%), que é evidenciado pela playlist18 da loja, escolhida pelos próprios 

funcionários. 

O estilo dos colaboradores, tanto no que se refere à vestimenta quanto à música, por 

exemplo, estão ligados a personalidade da marca que é, diariamente, desenvolvida através do 

branding. Dentre outras coisas, segundo Kotler (1998), o branding requer de todos 

participantes da cadeia de suprimento – do desenvolvimento do produto à fabricação, de 

marketing à venda e à distribuição – trabalhem para cumprir a promessa da marca. Ou seja, a 

consonância entre o estilo da marca e dos colaboradores é resultado da necessidade de que 

todo o conjunto viva a marca e sua personalidade. 

Após delimitar quais as principais características do público interno da franquia Chilli 

Beans West Shopping, o questionário volta-se para as configurações da loja perante seus 

colaboradores e consumidores. Primeiramente, buscou-se saber qual o principal motivo para 

os atuais funcionários trabalharem na loja, com o objetivo de verificar se dentre as estratégias 

da marca, alguma delas influencia na busca por um emprego na Chilli Beans.  
 

 
Gráfico 8: Principal motivo para trabalhar na Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 

Dentre as opções de resposta “salário”, “equipe” e “plano de carreira”, a “identificação 

com a marca” (71%) foi a mais citada como principal motivo para trabalhar na Chilli Beans, 

seguida pela “gerência” (29%). Para esse resultado cabe a afirmativa de Nascimento e 

Lauteborn (2007) de que se o trabalho não tiver significado (vínculo com a marca) eles – 

funcionários – ficarão frustrados e tenderão a ficar desmotivados e pouco envolvidos com 

                                                           
18 Lista de músicas a tocar.  
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suas tarefas. Isto é, a identificação com a marca é um fator que evidencia o vínculo do 

colaborador com a empresa e serve para impulsionar o bom desenvolvimento do trabalho 

dentre da organização. 

Frente aos motivos dos colaboradores, as 3 questões que se seguiram refletem a visão 

dos funcionários sobre os consumidores no que concerne ao meio que configura o primeiro 

contato dos clientes com a marca, o produto de maior venda e destaque e os fatores mais 

decisivos para a escolha da marca. 

 

 
Gráfico 9: Meio que os colaboradores acreditam ser o primeiro contato do consumidor com a marca 

Fonte: Autora 

 
Os colaboradores da Chilli Beans acreditam que o primeiro meio de contato do 

consumidor com a marca é a internet (43%), seguido pelo ponto de venda (29%) e o boca-a-

boca/indicação (28%). O fato dos colaboradores acreditarem que a internet é o primeiro 

contato do consumidor com a marca pode ser explicada pelo crescimento elevado do 

desenvolvimento do marketing digital pelas empresas. A web se tornou uma forte ferramenta 

para divulgação das marcas, e pode ser visto como um pilar necessário na comunicação de 

qualquer produto na contemporaneidade, promovendo um marketing que tem cada vez mais 

obtido êxito na retenção e manutenção de consumidores. 
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Gráfico 10: Item mais vendido na Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 
 

Gráfico 11: Fatores que os colaboradores acreditam ser os mais decisivos na escolha da marca 
Fonte: Autora 

Item mais vendido na Chilli 
Beans 

Óculos de sol

Óculos de grau

Relógio

Mochila

Chaveiros

Outros

Atendimento

Localização

Preço

Qualidade

Design dos produtos

Identificação com o estilo da marca

Ponto de venda

Indicação

Promoção

Facilidade de troca

Boa experiência com a marca

7 

0 

5 

2 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

Fatores que os colaboradores Chilli 
Beans acreditam ser os mais 

decisivos na escolha da marca  
Fatores que os colaboradores Chilli Beans acreditam ser os mais
decisivos na escolha da marca



82 
 

 

Quanto ao produto mais vendido, os óculos de sol, como era esperado, foram 

unanimidade, configurando 100%. E no que se refere aos fatores decisivos para a compra, se 

destacaram: o atendimento, citado por todos os funcionários, o preço e o design dos produtos, 

cada um citado por 5 dos 7 colaboradores. 

A escolha dos consumidores está relacionada a diversos fatores lógicos, como o preço 

e a qualidade do produto, e também aos fatores emocionais. Estes fatores citados pelos 

colaboradores estão intimamente ligados aos pilares da marca19 – considerando que, dentre 

outras coisas, a Chilli Beans preza pela identificação dos colaboradores, pela acessibilidade e 

democratização e pelo diferencial e modernidade dos seus produtos –, e ao brand equity 

(AAKER, 2000) descrito no decorrer do trabalho.  

Por último, objetivou-se verificar a pertinência das estratégias da marca, questionando 

se os colaboradores se consideram fã da marca e se acreditam que os consumidores também 

são. Para ambas as perguntas 100% respondeu “sim”. 

 

 
Gráfico 12: Colaboradores fãs da Chilli Beans. 

Fonte: Autora. 

 
 

                                                           
19 Pilares da marca são proposições que sustentam a proposta de valor. Os pilares básicos são aqueles 
fundamentais para todas as marcas que atuam em determinada categoria e constituem valores e normas de 
conduta esperados pelos consumidores. Os pilares diferenciais são traçados a partir dos atributos particulares de 
uma marca. Em conjunto, pilares básicos e diferenciais definem a personalidade única da marca e apontam para 
sua diferenciação em relação à concorrência. Fonte: Guia das Melhores Práticas de Branding – Associação 
Brasileira de Anunciantes (ABA) 
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Gráfico 13: Confiança dos colaboradores de que os consumidores são fãs. 

Fonte: Autora. 

 

Esses resultados dialogam com os 4Es (NASCIMENTO; LAUTERBORN, 2007) onde 

deve-se Entusiasmar funcionários, Encantar clientes, Enlouquecer concorrentes e Enriquecer a 

todos. Isto é, possuir um colaborador-fã, como foi visto, resulta num ciclo onde o 

colaborador, entusiasmado, trabalha melhor e atrai o público de forma potencial na formação 

do consumidor-fã, destacando-se perante a concorrência e gerando lucros para toda a 

organização. 

5.2.2. Quantificação e perfil dos consumidores 
 

Assim como o questionário voltado para os colaboradores, as primeiras questões para 

os consumidores objetivavam identificar o perfil dos clientes Chilli Beans, a partir do sexo, 

idade, estado civil, formação e renda familiar. 

 
Gráfico 14: Sexo consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 
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Gráfico 15: Idade consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 
 

 

Gráfico 16: Estado Civil consumidores Chilli Beans 
Fonte: Autora 

Nessa primeira etapa de delimitação do perfil dos consumidores, observou-se a 

predominância de mulheres (59%), com idade média de 20 a 35 anos (79%), solteira (80%). 

Esses dados iniciais estão em consonância com a predominância do mercado de consumo 

brasileiro onde, em 2010, segundo a empresa de pesquisas Sophia Mind20, as mulheres já 

respondiam por 66% do consumo no país, com tendência ao crescimento. A pesquisa mostra 

que em cifras, esse poder de decisão nas compras de casa e da família representa R$ 1,3 

trilhão em gastos por ano e é o décimo maior mercado feminino do mundo e que tem 

potencial para crescer ainda mais. Além disso, o fator idade e estado civil reafirma a assertiva 
                                                           
20 Fonte: http://oglobo.globo.com/economia/mulheres-respondem-por-66-dos-gastos-no-pais-que-equivale-r-13-
trilhao-por-ano-2844062 
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da pesquisa de que as jovens solteiras têm fôlego para gastar mais em produtos e serviços, 

tendo uma renda “ociosa” que não pode ser negligenciada pelo varejo. 

 

 
Gráfico 17: Formação consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 
Gráfico 18: Renda familiar consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 
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O público majoritário da marca tem ensino superior incompleto (42%) e uma renda 

familiar de 03 a 06 salários mínimos (46%), indo de encontro ao perfil dos promissores21 da 

classe C no Brasil que, segundo a pesquisa Faces da Classe Média da Agência Brasil, 

totalizam 14,7 milhões de pessoas, 19% da classe média, e formam um grupo composto por 

jovens, com média de idade de 22,2 anos, com maioria de solteiros (95%), 59% têm ensino 

médio completo e 57% com emprego formal. Entre os promissores, 72% acessam a internet e 

51% admitiram que se descontrolam financeiramente. Esse grupo é responsável por um 

consumo de R$ 230,8 bilhões e seus membros são mais propensos em gastar em beleza, 

veículos, educação, entretenimento, itens para casa e tecnologia. 

Em seguida, questionou-se qual a profissão desses consumidores, seu estilo de 

vestuário e o estilo musical preferido. A questão voltada para a profissão foi uma pergunta 

aberta, sem opções pré-definidas, porém, para facilitar a visualização dos resultados, após a 

tabulação inicial, tornou-se interessante agrupar as profissões citadas por áreas. 

 

  
Gráfico 19: Profissão consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 
                                                           
21 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-02/classe-media-brasileira-representa-54-da-
populacao 
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Dentro desse agrupamento, os estudantes foram destaque, configurando 40% do 

público externo da marca. Esses números reafirmam o crescimento dos jovens no mercado de 

consumo, como foi explanado anteriormente, e potencializa a necessidade das marcas 

atentarem para este grupo.  

 
Gráfico 20: Estilo consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 

 
Gráfico 21: Estilo musical consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 

Quanto aos estilos, é possível observar a predominância de um em cada uma das 

questões, porém com representações pertinentes para as outras opções. O gráfico do estilo 

referente ao vestuário mostra que 43% consideram ser básicos, seguido pelos modernos 

(28%), os clássicos (10%), o retrô/vintage (10%), e a opção outros (9%). Já o do estilo 
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musical põe o pop/rock (48%) como destaque, seguido pela opção “outro” (26%), pagode e 

samba (13%), forró (11%) e funk (2%). 

O fato de ser uma marca democrática e alternativa é evidenciado pelo target com 

vários estilos, porém está em consonância com a afirmativa de Aaker (2000) de que nem 

todos os consumidores podem estar representados numa mesma classe de produtos ou 

mercado específicos. Isso acontece porque, apesar dos vários estilos citados, além de observar 

a predominância de um sobre os demais, é possível ver que os estilos vários representam a 

alternatividade e os vários “eus” (Hall, 2005) do público majoritário do jovem brasileiro e 

contemporâneo. 

Como forma de ampliar a avaliação do mercado do segmento da loja, as duas questões 

seguintes referem-se à frequência de compra e os gastos com óculos anualmente. 

 
Gráfico 22: Frequência de compra de óculos (por ano) 

Fonte: Autora 

 

 
Gráfico 23: Gastos com óculos (por ano) 

Fonte: Autora 
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Do atual público da Chilli Beans, 74% afirmou que compra óculos uma ou duas vezes 

por ano, seguido pela frequência de três a seis vezes (20%). Esses consumidores costumam 

gastar até 300 reais (48%) na compra de óculos por ano, seguido pelos gastos de 300 a 600 

(34%) e de 600 a 1000 (13%). Essas questões voltadas para o mercado local, que se referem a 

frequência e aos gastos com a compra de óculos mostram que apesar da maioria (74%) ainda 

estar limitada a compra de um ou dois óculos por ano, 52% estão dispostos a gastar mais de 

300 reais na compra dos itens, o que vem reafirmar a tendência do crescimento de 

investimento em moda, sobretudo pela classe C – público principal da Chilli Beans –, que foi 

de 153% em 2012, como aponta pesquisa realizada pelo Sebrae22. 

Os próximos gráficos apresentam os dados referentes ao meio em que os 

consumidores conheceram a marca, o item mais comprado e os fatores que os clientes 

consideram decisivos para a escolha da Chilli Beans. 

 

 
Gráfico 24: Meios onde os consumidores conheceram a marca Chilli Beans 

Fonte: Autora 

Diferentemente do que acreditam os colaboradores, o principal meio de conhecimento 

da marca pelos consumidores é o ponto de venda (60%), e não a internet (7%), que ainda vem 

depois da opção de boca-a-boca/indicação (24%). O destaque para o ponto de venda vai de 

encontro com o argumento de Maffesoli quando trata do processo de autoidentificação que, 

para ele, tem seus resultados apresentados com a ajuda de “marcas de pertença” visíveis, em 

geral encontráveis nas lojas. Nas “tribos pós-modernas”, as “figuras emblemáticas” e suas 

                                                           
22 Fonte: 
http://www.sebrae2014.com.br/sebrae/sebrae%202014/boletins/2013_12_19_BO_Moda_Outubro_ConsumoC-
D_pdf.pdf Acesso em: 12 jul. 2014. 
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marcas visíveis substituem os “totens” das tribos originais (MAFFESOLI, apud BAUMAN, 

2007, p. 108). Isto é, as características e signos dos pontos de venda da Chilli Beans, desde as 

cores, distribuição de espaço e o estilo dos seus colaboradores, por exemplo, configuram um 

chamariz para atração e, no mínimo, provoca curiosidade nos consumidores. 

 

 
Gráfico 25: Item mais comprado pelos consumidores Chilli Beans 

Fonte: Autora 

 
Gráfico 26: Fatores mais decisivos na escolha da marca Chilli Beans 

Fonte: Autora 
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Segundo estes consumidores, o que mais compram são os óculos de sol (73%), 

seguido pelos relógios (15%) e os óculos de grau (11%). Quanto aos fatores decisivos para a 

compra dos produtos da marca, todas as opções foram citadas pelos clientes, porém obteve 

maior destaque o design dos produtos, citado por 66% do público, seguido pelo atendimento 

(54%), a qualidade (46%) e o preço (44%). 

Os itens destacados entre os fatores decisivos comprovam o argumento de Kotler 

(2003) de que não basta ter um bom produto (uma vez que isso é o básico que o mercado 

espera, devido à fartura de opções disponíveis em cada segmento); com um preço atraente (lei 

da oferta e da procura, também não é um diferencial) e ser acessível aos consumidores (com a 

globalização, as distâncias se tornam cada vez menores) - a empresa precisa fazer-se conhecer 

no mercado, diferenciar-se dos concorrentes e ser lembrada. Nesse sentido, os aspectos 

pessoais e subjetivos, como, no caso, o design/personalidade e o atendimento, por exemplo, 

são, segundo Engel (2000) os elementos que possuem grande peso na hora da decisão de 

consumo e, por isso, são alvos de ações constantes dos profissionais de marketing. 

Na última etapa verificou-se a pertinência das estratégias da Chilli na construção do 

consumidor-fã. Nesse sentido, quando perguntados se podiam ser considerados fãs da marca, 

81% do público atual da empresa respondeu que sim. 

 

 
Gráfico 27: Consumidores fãs da marca Chilli Beans 

Fonte: Autora 
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de sua compreensão. Esses se inter-relacionam e se desencadeiam tendo como consequência a 

relação do consumidor com a marca. 

Deve-se considerar que para ser fiel à marca é preciso estabelecer mais do que 

transações comerciais. Como Roberts (2005) explica, é necessário constituir relacionamentos 

duradouros. Segundo a lógica da economia afetiva o consumidor ideal deve ser “ativo, 

comprometido e fazer parte de uma rede social”, isto para permitir que ele possa praticar um 

consumo, proteger a marca, participar da vida da franquia.  

5.3. Avaliações gerais 
 

Resgatando os objetivos específicos do presente estudo, e considerando que os 

objetivos iniciais que se referem a: a) explicitar os conceitos de lovemarks, cultura de fã, 

identidade, consumo e contemporaneidade; e b) Avaliar o posicionamento e as estratégias da 

marca Chilli Beans em pesquisa em locu na franquia local; já foram atendidos no decorrer 

desse trabalho, é chegada a hora de concluir o último objetivo: c) realizar uma análise 

comparativa entre o perfil dos colaboradores e consumidores da marca Chilli Beans. 

Com o intuito de verificar a consonância entre o perfil da marca, no que se refere além 

do seu posicionamento e estratégias – já descritos nos capítulos anteriores –, ao seu público 

interno, o questionário aplicado aos colaboradores apresenta-se como um banco de dados que 

serve de base para a comparação com o questionário principal aplicado com os consumidores. 

Nesse sentido, após apresentado o perfil desses dois públicos, pôde-se observar, 

primeiramente, que há poucas diferenças, dentre elas está a predominância dos sexos, o 

público externo da Chilli Beans tem as mulheres (59%) como maioria e o público interno tem 

os homens (57%) – porém configura uma média equilibrada; a renda, que para os 

colaboradores indica uma maioria para 01 a 03 salários mínimos (71%) e para o consumidores 

indica predominância de 03 a 06 salários mínimos (46%); e o meio de primeiro contato com a 

marca, que enquanto os colaboradores acreditam que seja a internet (43%), os consumidores 

afirmam ser o ponto de venda (60%). 

A idade e a formação apresentam consonância, o que também acontece quanto ao 

estilo do vestuário e musical. Apesar da predominância do estilo básico, é interessante 

comentar que a marca tem público de todos os estilos com porcentagens interessantes para os 

demais, evidenciando sua alternatividade e democracia. No quesito musical, é interessante 

relacionar com o fator de identificação com a marca, os vendedores e o ponto de venda, já que 

durante todo o dia a loja está sob a trilha sonora nos ritmos do pop e rock – os preferidos de 
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ambos os públicos, apesar da tradição dos ritmos mais populares na região, como o forró e o 

samba. 

A identificação com o estilo da marca é reforçada como principal motivo para 

trabalhar na empresa, segundo os colaboradores atuais, e potencializada pela confirmação da 

construção eficiente do consumidor-fã, seja ele cliente ou empregado, que dentre outras 

coisas, pode ser justificado pelos fatores mais citados pelos dois públicos como decisivos na 

escolha da marca: atendimento, design dos produtos, qualidade e preço.  

Segundo Jenkins (2008, p. 96), as primeiras evidências sugerem que os consumidores 

mais valiosos são aqueles que a indústria chama de “fiéis”, ou que chamamos de fãs. A 

importância de se ter colaboradores e consumidores que se consideram fãs da marca pode ser 

traduzida pelo que Roberts (2005) denomina de “consumidores inspiradores” e outros 

chamam de “defensores da marca”. Eles são potenciais na promoção e defesa da marca e, 

consequentemente, no crescimento desta. 

O que se pode inferir é que a Chilli Beans apresenta consonância com o seu público, 

engajamento com a contemporaneidade e, portanto, tem conseguido estar atenta ao mercado e, 

sobretudo, ao seu segmento, a imagem que vende e ao relacionamento com seus clientes, de 

uma forma harmônica que alia as características da sociedade, seu ponto de venda, estratégias 

de marketing, comunicação, público interno e externo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta etapa conclusiva, voltamos à problemática desse estudo: “de que forma as 

marcas têm desenvolvido a fidelização do consumidor contemporâneo tornando-o fã?”. 

Como foi visto, a modernidade, como consequência das revoluções industrial e de 

consumo, trouxe uma complexidade para a identidade e concomitantemente para a 

sociabilidade desse sujeito moderno. Atrelando, assim, a forma de consumir bens e 

significados ao seu meio sociocultural. Consumir tornou-se uma verdadeira prática ritual que 

representa a organização social e o universo simbólico dessa sociedade, pois, conforme Jean 

Baudrillard (2005), o consumo é um modo ativo de relação, um modo de atividade sistemática 

e de resposta global em que se funda todo o nosso sistema cultural.  

Nesse contexto, tanto a publicidade quanto o sistema de moda são instrumentos de 

transferência de significado do mundo culturalmente constituído para os bens de consumo. Os 

objetos não são apenas acessórios, por exemplo, para se compor looks, mas um representante 

simbólico da estrutura de nossa sociedade, o qual demonstra o comportamento dos indivíduos 

que o possuem, o gosto, o que desejam partilhar, o grupo a que se quer pertencer, e um 

criador de relações sociais. É o significado que ele transmitirá para nós e para os outros que 

nos verem com eles que desejamos comprar. 

Além da carga simbólica atual, a subjetividade contemporânea apresenta 

consumidores que estão “à procura de conexões novas e emocionais” – literalmente procuram 

“algo para amar” (ROBERTS, 2005), pois apresentam expectativas cada vez maiores em 

relação a tudo e a todos, precisando de um estímulo emocional que os auxilie na tomada de 

decisões. A partir disso, é inquestionável a importância de se levar em consideração a 

necessidade de se compreender o quanto instituições arraigadas, segundo Jenkins (2008), 

estão se inspirando nos modelos das comunidades de fãs e se reinventando para uma era de 

convergência e de inteligência coletiva e de como o mercado publicitário foi forçado a 

reconsiderar as relações dos consumidores com as marcas.  

Pôde-se inferir, ainda, que a publicidade não vende o produto, mas as sensações, 

sentimentos e o fascínio que as marcas despertam nas pessoas, surgindo as lovemarks – 

potencializadas pela existência do consumidor-fã. Entretanto, para que a comunicação atinja 

seus objetivos, é preciso entender os mecanismos do processo comunicativo, conhecer o 

comportamento do seu consumidor e o complexo mercado no qual está inserido. No atual 

estágio do mercado acessível e repleto de opções, não basta ter um bom produto, com um 

preço atraente e ser acessível aos consumidores, a empresa precisa fazer-se conhecer no 
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mercado, diferenciar-se dos concorrentes e ser lembrada. O que objetiva é tornar o cliente um 

fã, o comprador um colecionador, o consumidor um divulgador. 

Além disso, observou-se que os ativos intangíveis, por apresentarem uma maior 

dificuldade de serem copiados pela concorrência, têm colaborado efetivamente na geração de 

valor nas corporações. Dentre inúmeros, a marca configura o ativo intangível que assume 

maior importância e representatividade na definição do valor de uma empresa por sua 

capacidade de diferenciar uma organização da concorrência e por influenciar o processo de 

decisão de compra de um produto ou serviço (CAPUTO; MACEDO; NOGUEIRA, 2008). 

Os esforços de branding, nesse sentido, tornam-se cada vez mais exigentes a 

proporcionarem experiências únicas dos consumidores com as marcas. As marcas, sobretudo 

as emocionais, satisfazem as necessidades psicológicas e sociológicas dos clientes por meio 

de um processo de identificação e conexão, muitas vezes subliminar, que coloca a emoção 

acima da razão durante o processo de decisão de compra. 

A Chilli Beans é uma marca brasileira que cresce e se desenvolve como resultado dos 

seus significados e representações semióticas, tendo suas campanhas publicitárias 

majoritariamente pautadas pela invocação simbólica – fator potencializado por pertencer ao 

segmento da moda. Além disso, a efemeridade e a tecnologia, características das estratégias 

da empresa, reafirmam os pilares contemporâneos da marca. Pode-se destacar, dentro do 

macro de elementos pós-modernos, o fato da marca ser um claro exemplo da importância do 

estudo das marcas como produções culturais, já que mais do que dar destaque aos atributos 

utilitários ou mesmo emotivos, a comunicação desenvolve suas estratégias através de 

narrativas socioculturais que produzem e reproduzem significados que habitam a vida 

cotidiana. 

Quanto à questão da moda, dos gostos e da estetização marcantes da atual sociedade, 

destaca-se a efemeridade resultante do fato das mercadorias da Chilli Beans apresentarem 

uma alta rotatividade devido ao lançamento de coleções semanais, de modo que a 

efemeridade, característica intrínseca ao consumo contemporâneo, seja muito latente nessa 

análise. 

Um aspecto bastante relevante é que, de imediato, pode-se considerar que o 

relacionamento contínuo com o cliente, no caso da Chilli Beans, significa possuir 

colaboradores com os quais o público alvo se identifica, sendo uma vantagem enorme. Os 

agentes, vendedores e clientes tornam-se cada vez mais fundamentais para a etnografia da 
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marca, pois, eles permitem a compreensão das relações sociais existentes por trás desse ato 

tantas vezes pensado como superficial.  

Além da variedade dos produtos, a Chilli oferece serviços extras durante e após a 

venda, como a consultoria dos vendedores, o prazo de troca e adaptação, pequenos reparos 

são feitos de graça e o espelho digital. Além disso, um dos grandes valores da Chilli Beans é a 

acessibilidade, e esse valor envolve o cálculo da relação custo/benefício. A questão da 

qualidade aliada a um preço mais baixo que o de outras marcas de qualidade permite que os 

consumidores tenham acesso mais fácil aos produtos. Esse aspecto, somado à diversidade da 

oferta torna a marca democrática e acessível para uma gama variada de públicos.  

O ponto de venda corresponde à atitude vendida pela marca do produto e representa 

seu público-alvo. Essa identificação do público vai desde a escolha dos colaboradores da loja, 

do visual dos quiosques e lojas, até a tecnologia e design dos produtos. Aliado a isso a Chilli 

Beans adota o conceito self-service de exposição dos produtos nos quiosques, uma forma 

inédita no segmento. Os óculos, que eram vistos como produtos óticos em vitrines fechadas, 

passam a ser acessórios de moda.  

Dentre outros desdobramentos ligados a promoção de vendas, e, além das campanhas 

publicitárias a marca tem participações programas e está por trás de um mundo de ações de 

patrocínio de festas, shows, esportes, ações sociais e outros eventos ligados à atitude e ao 

comportamento do target. 

Dessa forma, a Chilli Beans tem conseguido estar atenta ao mercado e, sobretudo, ao 

seu segmento, a imagem que vende e ao relacionamento com seus clientes, de uma forma 

harmônica que alia as características da sociedade, seu ponto de venda, estratégias de 

marketing, comunicação, público interno e externo. Esse ciclo evidencia os esforços 

realizados para se conquistar o cliente inserido na cultura de fã, tornando-se uma lovemark 

para eles.  
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista com gerente franquia Chilli Beans West Shopping 
Mossoró: 
 
 
A - HISTÓRIA DA EMPRESA  
 
1. Conte um pouco sobre como começou a marca Chilli Beans.  
2. Quais os eventos principais na história da marca que você destacaria?  
 
B - INSTALAÇÃO DA FRANQUIA MOSSORÓ (WEST SHOPPING) 
 
3. Como se deu o processo de implementação da franquia? Houve pesquisa de abertura do 
mercado? Quais fatores foram levados em consideração? 
 
C - POSICIONAMENTO  
 
4. Como a marca se posiciona para o seu consumidor? Qual sua proposta central  
de valor?  
5. Como a empresa posiciona seus preços e como realiza sua gestão?  
6. Quais são os aspectos tangíveis da marca de maior relevância na visão da  
empresa?  
 
D - PERSONALIDADE  
 
7. Imagine que a marca é uma pessoa. Descreva como ela seria.  
 
E - CULTURA  
 
8. Como você poderia traduzir a cultura da empresa?  
 
F - RELAÇÃO  
 
9. Qual/Que tipo de experiência/sentimento que a marca pretende proporcionar ao 
consumidor?  
10. Como manter um relacionamento próximo ao consumidor?  
 
G - REFLEXO  
 
11. Qual a imagem do público-alvo com o qual a empresa se relaciona? Considere tratar 
idade, sexo, classe social e estilo de vida. 
 
H - SHARE 
12. Você considera a Chilli Beans uma lovemark? 
13. Você acredita que os consumidores da marca são fãs? 
 
I – DIFICULDADES E VANTAGENS DO MERCADO CONTEMPORÂNEO 
 
14. Quais as principais dificuldades e quais as principais vantagens do mercado atual? 
15. Quais estratégias você considera mais eficientes no atual mercado? 
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J – PADRÕES  
16. Há uma regra no recrutamento de funcionários quanto a aparência e estilo de vida? O 
mesmo acontece quanto aos designs das lojas? 
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APÊNDICE B – Questionário dos consumidores Chilli Beans 
 

1. Sexo 
a) (  ) Feminino 
b) (  ) Masculino 
 
2. Idade 
a) (  ) Menos de 13 anos 
b) (  ) 14 a 19 anos 
c) (  ) 20 a 35 anos 
d) (  ) 36 a 45 anos 
e) (  ) Mais de 45 
 
3. Estado civil 
a) (  ) Solteiro(a)  
b) (  ) Casado(a)  
c) (  ) Viúvo(a)  
d) (  ) Separado(a)  
e) (  ) Outro 
 
4. Formação 
a) (  ) Nenhuma escolaridade 
b) (  ) Ensino fundamental incompleto 
c) (  ) Ensino fundamental completo 
d) (  ) Ensino médio incompleto 
e) (  ) Ensino médio completo 
f) (  ) Ensino superior incompleto 
g) (  ) Ensino superior completo 
h) (  ) Pós-graduação incompleta 
i) (  ) Pós-graduação completa 
 
5. Renda familiar (sua renda somada a renda daqueles que moram com você) 
a) (  ) Menos de 1 Salário Mínimo 
b) (  ) De 01 a 03 Salários Mínimos  
c) (  ) De 03 a 06 Salários Mínimos 
d) (  ) De 06 a 10 Salários Mínimos  
e) (  ) Mais de 10 Salários Mínimos  
 
6. Profissão 

_____________________________ 
7. Como você descreveria seu estilo? 
a) (  ) Básico 
b) (  ) Clássico 
c) (  ) Moderno 
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d) (  ) Retrô/ Vintage 
e) (  ) Outro 

 
8. Qual seu estilo de música preferido? 
a) (  ) Pop/Rock 
b) (  ) Funk 
c) (  ) Pagode/Samba 
d) (  ) Axé 
e) (  ) Forró 
f) (  ) Outro 
 
9. Quantas vezes você compra óculos por ano?  
a) (  ) Nenhuma  
b) (  ) Uma ou duas vezes 
c) (  ) Três a seis vezes 
d) (  ) Sete a onze vezes  
e) (  ) Mensalmente 
f) (  ) Quinzenalmente  
g) (  ) Semanalmente 
 
10. Quanto você gasta, em média, por ano na compra de óculos? 
a) (  ) Nada 
b) (  ) Até 300 reais 
c) (  ) Entre 300 e 600 reais 
d) (  ) Entre 600 e 1000 reais 
e) (  ) Entre 1000 e 2000 reais 
f) (  ) Entre 2000 e 3000 reais 
g) (  ) Mais de 3000 reais 
 
11. Como você conheceu a marca Chilli Beans? 
a) (  ) Internet 
b) (  ) Propaganda na TV 
c) (  ) Boca-a-boca/ Indicação 
d) (  ) Diretamente no ponto de venda 
e) (  ) Outro 
 
12. O que você costuma comprar na Chilli Beans?  
a) (  ) Óculos de sol 
b) (  ) Óculos de grau 
c) (  ) Relógio 
d) (  ) Mochila 
e) (  ) Chaveiros 
f) (  ) Outros 



108 
 

 
13. Quais os fatores mais decisivos na escolha da marca Chilli Beans? (até 3 
respostas) 
a) (  ) Atendimento 
b) (  ) Localização 
c) (  ) Preço 
d) (  ) Qualidade 
e) (  ) Design dos produtos 
f) (  ) Identificação com o estilo da marca 
g) (  ) Ponto de venda 
h) (  ) Indicação 
i) (  ) Promoção 
j) (  ) Facilidade de troca 
k) ( ) Boa experiência com a marca 
 
14. Você se considera fã da marca Chilli Beans? 
a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 
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APÊNDICE C – Questionário colaboradores Chilli Beans 
 

1. Sexo 
a) (  ) Feminino 
b) (  ) Masculino 

 
2. Idade 
a) (  ) 18 a 25 anos 
b) (  ) 26 a 35 anos 
c) (  ) 36 a 45 anos 
d) (  ) Mais de 45 

 
3. Estado civil 
a) (  ) Solteiro(a)  
b) (  ) Casado(a)  
c) (  ) Viúvo(a)  
d) (  ) Separado(a)  
e) (  ) Outro 

 
4. Formação 
a) (  ) Nenhuma escolaridade 
b) (  ) Ensino fundamental incompleto 
c) (  ) Ensino fundamental completo 
d) (  ) Ensino médio incompleto 
e) (  ) Ensino médio completo 
f) (  ) Ensino superior incompleto 
g) (  ) Ensino superior completo 
h) (  ) Pós-graduação incompleta 
i) (  ) Pós-graduação completa 

 
5. Renda familiar (sua renda somada a renda daqueles que moram com você) 
a) (  ) Menos de 1 Salário Mínimo 
b) (  ) De 01 a 03 Salários Mínimos  
c) (  ) De 03 a 06 Salários Mínimos 
d) (  ) De 06 a 10 Salários Mínimos  
e) (  ) Mais de 10 Salários Mínimos  

 
6. Como você descreveria seu estilo? 
a) (  ) Básico 
b) (  ) Clássico 
c) (  ) Moderno 
d) (  ) Retrô/ Vintage 
e) (  ) Outro 
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7. Qual seu estilo de música preferido? 
a) (  ) Pop/Rock 
b) (  ) Funk 
c) (  ) Pagode/Samba 
d) (  ) Axé 
e) (  ) Forró 
f) (  ) Outro 

 
8. Qual canal você acredita ser o primeiro contato do público com a marca? 
a) (  ) Internet 
b) (  ) Propaganda na TV 
c) (  ) Boca-a-boca/ Indicação 
d) (  ) Diretamente no ponto de venda 
e) (  ) Outro 

 
9. Qual seu principal motivo de trabalhar na Chilli Beans? 
a) (  ) Identificação com o estilo da marca 
b) (  ) Salário 
c) (  ) Gerência 
d) (  ) Equipe 
e) (  ) Plano de carreira 

 
10. O que é mais vendido na Chilli Beans MWS?  
a) (  ) Óculos de sol 
b) (  ) Óculos de grau 
c) (  ) Relógio 
d) (  ) Mochila 
e) (  ) Chaveiros 
f) (  ) Outros 

 
11. Quais fatores você acredita serem mais decisivos na escolha da marca Chilli 

Beans? (até 3 respostas) 
a) (  ) Atendimento 
b) (  ) Localização 
c) (  ) Preço 
d) (  ) Qualidade 
e) (  ) Design dos produtos 
f) (  ) Identificação com o estilo da marca 
g) (  ) Ponto de venda 
h) (  ) Indicação 
i) (  ) Promoção 
j) (  ) Facilidade de troca 
k) (  ) Boa experiência com a marca 
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12. Você se considera fã da marca Chilli Beans? 
a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 

 
13. Você considera que os consumidores são fãs da marca Chilli Beans? 
a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 
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